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પર્ારંિભક િવષયપર્ારંિભક િવષય
આ પર્કાશનનો કોઈ અિધકાર સુરિક્ષત નથી રાખવામાં આવ્યો અને એને
સાવર્જિનક ડોમેનમાં મૂકવામાં આવ્યુ છે.
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વૃજાિસ્તક, બેથ િસમોન નોવૉક, દશર્ન શંકર, અિનરુદ્ધ િદનેશ અને
એલેક્ઝાંડર મૈકિગિલવર્ેનો આભાર પર્ગટ કરે છે.
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આ પુસ્તક અન્નપૂણર્ા એસ.આઈ.એલ. ફૉન્ટમાં છાપવામાં આવ્યું છે. આ
પુસ્તક એચ.ટી.એમ.એલ 5 માં લખવામાં આવ્યું છે અને
સી.એસ.એસ.સ્ટાઈલ શીટ્સ (CSS style sheets) અને િપર્ન્સ
એક્સ.એમ.એલ. (Prince XML) પર્ોગર્ામનો ઉપયોગ કરીને પી.ડી.એફ. (PDF)
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અને આ બધાં જ ફોટાઓ ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ કરાવી આપવા માટે
લેખકો સિચવાલયનો આભાર વ્યક્ત કરે છે.
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વાચકો માટેવાચકો માટે
છેલ્લા બે વષર્ો દરમ્યાનનાં અમારા ભાષણો અને વક્તવ્યોનો રેકોડર્ આ
િફલ્ડ નોટ્સમાં સંકિલત કરવામાં આવ્યો છે.આ ભાષણોમાં લગભગ નહીંવત્
સુધારા કરવામાં આવ્યાં છે.
અમે સાથે મળીને જે મુદ્દે કામ કયર્ું છે, એટલેકે ભારતીય માનક
(standards) તેની આ રેકોડર્માં ચચર્ા કરવામાં આવી છે. આ પર્કારના માનક
દસ્તાવેજોની સંખ્યા 19000 છે અને આ બધાં જ ભારત સરકાર દ્વારા
પર્કાિશત કરવામાં આવ્યાં છે. આ માનકોમાં એ ટેકિનકલ જ્ઞાનનો સમાવેશ
છે જે આપણા િવશ્વને સુરિક્ષત રાખવાની પદ્ધિતને િનયંિતર્ત કરે છે. આ
સુરક્ષા સંબંિઘત કાનૂનો છે.
ભારતીય માનકોમાં આધુિનક ટેકિનકલ દુિનયાનાં ઘણાં બધાં મુદ્દાઓનો
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે : સાવર્જિનક અને િનજી ઇમારતોની સુરક્ષા,
જંતુનાશકોથી બચાવસુરક્ષા, કારખાનાઓમાં વસ્તર્ ઉદ્યોગનાં યંતર્ોની સુરક્ષા,
જોખમકારક સામગર્ીના પિરવહન, ખાદ્ય પદાથર્ો અને મસાલાંઓમાં ભેળસેળ,
િસંચાઇ અને પૂરિનયંતર્ણની પધ્ધિતઓ વગેરે.
ભારતમાં પણ િવશ્વના અન્ય દેશોની જેમ આ માનકોનો ઉપયોગ સીિમત
રૂપે જ થતો હતો અને જરૂિરયાતમંદો માટે એ ઉપલબ્ધ નહોતાં. એ
માનક કોપીરાઈટને આધીન રાખવામાં આવ્યાં છે, અનુિચત રૂપે એ
વેચવામાં આવે છે અને ટેકિનકલ સાધનો વડે સખ્તાઈથી એમના પર
અંકુશ લગાવવામાં આવ્યો છે. અમે એ માનકોને ખરીદ્યાં અને ઈન્ટરનેટ
પર િનઃશુલ્ક અને અપર્િતબંિધત ઉપયોગ માટે પોસ્ટ કરી દીધાં છે. ભારત
સરકારને અમે અમારા આ પગલાં િવષે પહેલાં પતર્ દ્વારા અને પછી
ઔપચાિરક યાિચકા દ્વારા સૂિચત કરી દીધી છે.
જયારે સરકારે માનકોની નવી આવૃિતઓ આપવાની મનાઈ ફરમાવી દીધી
તો અમે નવી િદલ્હીની માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં એક જનિહત
યાિચકા દાખલ કરી. અમે આ પગલું સત્યાગર્હ, “આત્માના સત્ય” ની
શોધ સમજીને ભયર્ુ છે, આ એક અિહંસાત્મક પર્િતરોધ છે. અમે િનસંકોચ
સ્વીકાર કરીએ છીએ કે અમે મહાત્મા ગાંધીનાં િશષ્ય છીએ અને ભારત
તથા સંયુક્ત રાજ્ય અમેિરકામાં ન્યાય અને લોકશાહીના સંઘષર્ના
ઈિતહાસની પરંપરાનાં અનુયાયીઓ છીએ.
ભારતમાં ઈજનેરોના િશક્ષણને આગળ ધપાવવા, શહેરોને સુરિક્ષત રાખવા માટે,
નાગિરકોને સૂિચત કરવા માટે,અમે આ પગલું ભયર્ુ છે. આને માટે અમને
કોઇ અફસોસ નથી. આ દસ્તાવેજોને લાખો લોકો વાંચી ચૂક્યા છે.
એટલે સ્પષ્ટ છે કે આ બહુમૂલ્ય જાણકારી ના પર્સારની જરૂરત હતી.
એક િવશેષ કારણસર અમે આ પુસ્તકને “ કોડ સ્વરાજ” નામ આપ્યું
છે. જ્યારે અમે “કોડ” ની વાત કરીએ છીએ તો અમારો મતલબ સોસર્
( source) કોડ, જેનાથી કમ્પ્યુટર ચાલે છે, અથવા એ પર્ોટોકલ્સ
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(protocols), જેના આધારે ઈન્ટરનેટ ચાલે છે, થી પણ વધારે વ્યાપક છે.
કોડથી અમારો મતલબ છે, કોઈપણ િનયમપુસ્તક . ભલે એ ઈન્ટરનેટના
પર્ોટોકોલ્સ હોય કે પછી લોકશાહીનાં િનયમો અને કાયદાઓ હોય. એજ
પર્માણે , સ્વરાજ એટલે સ્વશાસનનો િસધ્ધાંત છે. એનો અથર્ છે કે
સરકાર જનતાની છે અને જનતાની સિહયારી ઈચ્છા મુજબ કામ કરશે.
કોડ સ્વરાજનો અથર્ િનયમોનું ખુલ્લું પુસ્તક છે, જે બધાં લોકો માટે
હશે અને જેની જાણકારી બધાં લોકોને હશે.
ખુલ્લા િનયમપુસ્તક િવનાનું આજનું ઈન્ટરનેટ વાસ્તવમાં બહુ અલગ હશે.
અમારૂં માનવું છે કે બધી આધારસામગર્ી (ઈન્ફરાસ્ટર્ક્ચર) ખુલ્લા અને
પારદશર્ી િનયમો પર આધાિરત હોવી જોઇએ ,જે દરેકને એ સમજવાની
અનુમિત આપે કે િસસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે અને આપણે એને
કેવી રીતે વધારે સારી બનાવી શકીએ. આવો િસધ્ધાંત લોકશાહીનો એક
પર્મુખ િસધ્ધાંત છે. આને અમે ‘માિહતીને લોકતાંિતર્ક બનાવવી’ કહીએ
છીએ, જેમાં લોકોને એની માિહતી મેળવવામાં કોઈ રોક ન હોય.
અમારૂં માનવું છે કે સાચા કોડ સ્વરાજથી જ સમાજ આગળ વધી શકે
છે અને દરેક પર્કારના માનવ-જ્ઞાન માટે સાવર્િતર્ક પહોંચ ( universal
access) જેવા મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યોને પર્ાપ્ત કરી શકે છે. ઈન્ટરનેટે આપણને
શીખવ્યું છે કે એક ઓપન િસસ્ટમ આપણને સ્વપ્નોથી પણ આગળ લઈ
જઈ શકે છે. અને આ બોધ વધુ વ્યાપક રૂપમાં લાગૂ કરવો જોઈએ.
ગાંધીજીનું આંદોલન માતર્ ભારતના સ્વાતંત્ર્ય માટે જ નિહ, બલ્કે સંપૂણર્
િવશ્વમાં સ્વશાસન, લોકશાહી અને રાજનૈિતક સ્વાતંત્ર્ય ( decolonization)
નાં િસધ્ધાંતો સ્થાિપત કરવા માટે હતું. ગાંધીજી અને એમના
અનુયાયીઓની િવચારધારામાં બધાં માટે સમાન અવસરોની સુલભતા ,
માિહતીનું લોકશાહીકરણ, ટર્સ્ટીિશપ અને સાવર્જિનક કલ્યાણના િસધ્ધાંતો
ઊંડે સુધી સમાયેલાં છે.
અમે જે ટેકિનકનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, એ અમારી અગાઉ કામ
કરી ચૂકેલાં લોકોથી પર્ેિરત છે. આમ તો અમે જે વ્યિકતગત જોખમ
ઉઠાવ્યું છે, એ એટલું ખતરનાક નથી પરંતુ અમે સતત સંઘષર્ના બોધને
ગંભીરતાથી લીધો છે. સત્યાગર્હના પર્કાર અને િવિધઓને નાનીમોટી બધી
સમસ્યાઓ પર લાગૂ કરી શકાય છે. પરંતુ મૂળ વાત એ છે કે આપણે
બધા આપણી લોકશાહીને વધારે સારી બનાવવાનો પર્યાસ કરીએ. લોકશાહીમાં
સરકાર આપણા માટે હોય છે અને જયાં સુધી આપણે સાવર્જિનક
કાયર્ોમાં સામેલ ન થઈએ , અને જયાં સુધી આપણને પોતાને તથા
આપણા શાસકોને િશિક્ષત નિહ કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે આ િવશ્વના
ટર્સ્ટી તરીકેની ફરજનું પાલન નિહ કરી શકીએ.
અમે આ પુસ્તકમાં ઘણાં બધાં ફોટાઓ પણ મૂક્યા છે. આ પુસ્તક એક
સંિમશર્ણ છે. એનું કારણ એ છે કે આપણે ફોટાઓથી પર્ેરણા લઇએ
છીએ. આપણને “ક્લેક્ટેડ વક્સર્ ઓફ મહાત્મા ગાંધી” અને સૂચના
મંતર્ાલયના અિભલેખાગાર (archive)માં જૂના ફોટાઓ જોવાં ગમે છે.
અગાઉથી ઉપલબ્ધ જ્ઞાનને આધારે જ જ્ઞાનનો િવસ્તાર થાય છે. અને
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અમે ઈન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ એ વતર્માન સામગર્ીનો ઉપયોગ કરીને આ
પુસ્તક લખ્યું છે, જે સામગર્ીને કોઈ પણ વ્યિક્ત વાંચી શકે છે.
અમને એ આશા પણ છે કે તમે આ અદ્દભૂત સંસાધનો નું અન્વેષણ
કરવા માટે અને પોતાના કામમાં એનો ઉપયોગ કરવા માટે સમય
ફાળવશો. જ્ઞાનની સાવર્ભૌિમક પહોંચ માનવીનો અિધકાર છે પરંતુ આપણે
જ્ઞાનનો કેવળ ઉપયોગ જ નથી કરવાનો ,બલ્કે એથી વધારે કંઈક
કરવાનું છે. આપણે બધાંએ સામાજીક જ્ઞાનપુંજમાં પોતાનું યોગદાન પણ
કરવું જોઇએ.
અમે બંને ટેિક્નકલ ક્ષેતર્ના વ્યિકત છીએ . અમે આખી િજંદગી દૂરસંચાર
અને કમ્પ્યુટરનું કામ કયર્ું છે. ઈન્ટરનેટ એક એવો ચમત્કાર છે, જેણે
દુિનયાને બદલી નાખી છે. પણ એની ક્ષમતા હજી ઘણી વધારે છે. અમારા
જેવાં અનેક ટેકિનકલ લોકોને અમે જોઇએ છીએ, જેઓ નવી એપ
(app) બનાવવામાં િદવસો વીતાવે છે અથવા જાહેરખબરોની િક્લકો( Ad
Clicks) વધારવા મંડી પડ્યા છે.
જેમ જેમ વેપારની દુિનયા મધ્યસ્થતા( arbitrage) અને એકાિધકાર (
monopoly ) દ્વારા િનજી ફાયદો વધારતી જાય છે, તેમ તેમ દુિનયા વધુ
ને વધુ અસમાન થતી જાય છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા
ક્ષેતર્માં કામ કરતા સહકમર્ચારીઓ, સાવર્જિનક કામ કરવા માટે સમય
ફાળવશે અને ગાંધીજીના િવચારોથી પર્ેિરત થઈને આપણી દુિનયાને વધારે
સારી જગ્યા બનાવવામાં મદદ કરશે ; એક એવી દુિનયા જ્યાં
સાવર્જિનક િહત કેન્દર્માં હોય, િનજી લાભ નિહ.
અમુક લોકોને માિહતીનું લોકશાહીકરણ કરવું, એ હવામાં વાત કરવા જેવું
લાગી શકે, જે આજની મુશ્કેલ ઘડીમાં સમજદાર લોકો દ્વારા કરવામાં
આવે, એવું મહત્વપૂણર્ નથી. કોઇ સંશયી સંપાદક પૂછી શકે છે કે
જયારે લોકો ભૂખ્યાં છે અને આપણો ગર્હ નષ્ટ થઈ રહયો છે તો
આપણે કોમ્પ્યુટર અને નેટવકર્ પર કેવી રીતે ધ્યાન આપી શકીએ?
અમારી પાસે એના બે જવાબ છે. પહેલો એ કે કમ્પ્યુટર અને નેટવકર્
અમારૂં કાયર્ક્ષેતર્ છે. આપણી દુિનયામાં આપણે બધાં જે કરી શકીએ ,એ
કરીએ છીએ. પરંતુ અમારો ખરો જવાબ એ છે કે “જ્ઞાન સુધી પહોંચ “
(access to knowledge ) િવકાસની ઇમારતની આધારિશલા છે, માિહતીને
સાવર્જિનક કરીને િવકાસના ઉદેશ્યને પૂરા કરવાનું સાધન છે, જેના
પાયામાં િવકાસની ઇમારત ઊભી કરી શકાય છે.
જો આપણે આ પાયો બરાબર નાખીએ, તો અમારૂં માનવું છે કે આપણે
આપણી દુિનયાનું પુનિનર્માણ કરી શકીએ, જેવી રીતે સદીઓથી આપણી
અગાઉ ઘણાં લોકોએ પોતાની દુિનયા બદલી હતી. આપણે આપણી
નાણાંકીય વ્યવસ્થાની ગંભીર તર્ુિટઓને દૂર કરી શકીએ છીએ, જે
સાવર્જિનક કલ્યાણને બદલે માતર્ થોડા લોકો પાસે બધાં સંસાધનો જમા
કરવામાં મદદ કરે છે. આપણે સ્વાસ્થ્ય, પિરવહન, ખોરાક અને આશર્ય
પર્દાન કરવાની પદ્ધિતઓમાં કર્ાંિતકારી પિરવતર્ન લાવી શકીએ છીએ. આપણે
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આપણાં બાળકોને અને પોતાને િશિક્ષત કરવાની પદ્ધિતઓમાં કર્ાંિતકારી
પિરવતર્ન લાવી શકીએ છીએ. આપણી સરકારોની કાયર્પદ્ધિતઓમાં પિરવતર્ન
લાવી શકીએ છીએ. આપણે આપણા ગર્હની સંભાળ રાખવાની શરૂઆત
કરી શકીએ છીએ. માિહતીને સાવર્જિનક (ડેમોકર્ેટાઇઝ) કરવાથી દુિનયા
બદલી શકાય છે. જ્ઞાનને સંસ્થાનવાદથી સ્વતંતર્ ( િડકોલોનાઈઝ) કરવાથી
દુિનયા બદલી શકાય છે. આવો, આ યાતર્ામાં આપણે સાથે જઈએ.

કાલર્ મલામુદ અને સામ િપતર્ોડા
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ધ ઇિન્સ્ટટ્યુટ ઑફ એિન્જિનયસર્ ધ ઇિન્સ્ટટ્યુટ ઑફ એિન્જિનયસર્ (ઈિન્ડયા ઈિન્ડયા ) સમક્ષસમક્ષ
ભાષણ પછીની અિતિરક્ત િટપ્પણીઓભાષણ પછીની અિતિરક્ત િટપ્પણીઓ.

સામ િપતર્ોડાસામ િપતર્ોડા, અમદાવાદ અમદાવાદ,  3 ઓકટોબર  ઓકટોબર 2016.
ભાષણ સમાપ્ત.
આભાર!
તાળીઓ.

મારાં એક િમતર્ છે, જે છેલ્લા 25-30 વષર્ોથી ઈન્ટરનેટ પર કામ કરી
રહ્યાં છે. કાલર્ જ એ વ્યિક્ત હતાં, જેમણે ઈન્ટરનેટ પર પહેલું રેિડયો
સ્ટેશન બનાવ્યું હતું.
તાળીઓ.

કાલર્ એક સિકર્ય કાયર્કતર્ા પણ છે. તેઓ સરકારી માિહતી એકઠી કરે
છે અને આ માિહતીને સાવર્જિનક કરે છે. સરકાર નથી ઈચ્છતી કે
એની માિહતી સાવર્જિનક હોય, એટલે કાલર્ એક સ્વતંતર્ િબનલાભદાયક
સંસ્થા ચલાવે છે.
દાખલા તરીકે, ભારતમાં િનમર્ાણ, સુરક્ષા, બાળકોનાં રમકડાં અને યંતર્ો માટે
ભારતીય માનક બ્યુરો તરફથી 19000 માનકો (ધોરણો) છે. આ માનકો
ભારતીય માનક બ્યુરો દ્વારા પર્કાિશત કરવામાં આવે છે પણ એ જનતા
માટે ઉપલબ્ધ નથી. તમારે એ ખરીદવાં પડે છે.
અમે આ માનકોને સંપૂણર્ િવશ્વમાં સાવર્જિનક કરવાનો પર્યાસ કરી રહ્યાં
છીએ. અમે ભારતમાં અમુક માનક ખરીદી લીધાં અને કાલેર્ એ બધાં
ઈન્ટરનેટ પર મૂકી દીધાં. આથી ભારત સરકારે ગભરાઇને કહ્યું, “તમે
આમ ન કરી શકો. આ કૉપીરાઈટનું ઉલ્લંઘન છે.” આ માનકો ઉપલબ્ધ
છે. આ તમારાં માનકો નથી. જનતાએ આમાં પૈસા ખચ્યર્ા છે એટલે આ
સાવર્જિનક માનકો છે. અને જનતાને આની માિહતી હોય, એ અપેિક્ષત
છે.
તેઓ સહમત નથી. એ કહે છે, “ તમે આવું ન કરી શકો. આને માટે
તમારે ચુકવણી કરવી પડશે.” જો તમે કોઈ િનમર્ાણ માનક ખરીદવા ઈચ્છો
છો તો તમારે 16,000 રુિપયા ચૂકવવા પડશે. જો તમે ભારતની બહાર
રહીને ભારતીય િનમર્ાણ માનક ખરીદવા ઈચ્છો છો તો 160,000 રુિપયા
ચૂકવવા પડશે.
જો હું િસિવલ એિન્જિનયરીંગનો છાતર્ હોઉં અને િનમર્ાણ માનકો િવષે
જાણવા ઈચ્છું તો મારે ભારત સરકાર પાસેથી આ માનકો ખરીદવા પડશે.
અમે કહીએ છીએ, “ના, આ માિહતી જનતાની છે.” કાલેર્ હવે ભારત
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સરકાર સામે કેસ કયર્ો છે. મામલો હજી પણ ન્યાયાલયને િવચારાધીન
છે. અમે કહીએ છીએ, “આ િસ્થિત બધે જ છે અને આ હકીકત છે.
અમેિરકામાં પણ આ હકીકત છે કેમ કે સરકાર ઈચ્છતી જ નથી કે
તમે આ બધાં િવષે માિહતી મેળવો.”
આ લડત પર્ત્યેક સ્તર પર ચાલી રહી છે. અમે અમેિરકામાં અને
યુરોપમાં પણ આ લડત ચલાવી રહ્યા છીએ.
તાળીઓનો ગડગડાટ.
િડિજટલ ડેવલપમેન્ટના આ યુદ્ધમાં સામેલ થવા માટે અમને આવાં લોકોની
જરૂર છે. િડિજટલ ડેવલપમેન્ટ, માતર્ હાડર્વેર યા સોફ્ટવેર નથી, બલ્કે
આવાં પર્યાસો પણ એમાં સામેલ છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય- ડેટા પર કોનું
સ્વાિમત્વ હોચ છે? આ મુદ્દો વૈિશ્વક સ્તર પર બહુ મોટો મુદ્દો છે. તમે
તમારા સ્વાસ્થ્ય- ડેટાની ગોપનીયતા અને ચોરી (piracy)ના મુદ્દે શું કરશો?
પરંતુ મુખ્ય પડકાર િસસ્ટમને સાવર્જિનક બનાવવાનો છે; ઑપન સરકાર,
ઓપન ડેટા, ઑપન પ્લેટફોમ્સર્, ઑપન સોફ્ટવેર.
કાલે આખો િદવસ મેં ગાંધી આશર્મમાં અિહંસા પર વાત કરી, અને
ગાંધીજી ઓપન ગવનર્મેંટ પ્લેટફોમર્ને પસંદ કરત. ગાંધીજી ઓપન -સોસર્
સોફ્ટવેરને િવશેષ મહત્વ આપતાં હતાં . આજે ગાંધીજી ટ્વીટ કરત અને
ફેસબુક પર પણ હોત. ગાંધીજીએ બ્લોગ લખ્યો હોત કેમ કે આ
મીિડયા, પર્કાશન, િપર્િટંગ અને સમાચારપતર્થી જોડાયેલો મુદ્દો છે.
અમે કહીએ છીએ કે સરકાર આ માિહતીઓને કેવી રીતે દબાવી રાખી
શકે? આપણે આની િવરૂદ્ધ લડવું પડશે. ગાંધીજીના અિભગમ, સત્યાગર્હને
િડિજટલ દુિનયામાં અપનાવવો પડશે. સત્યાગર્હનો અથર્ છે; કોટર્માં કેસ
દાખલ કરવો, યાિચકા દાખલ કરવી અને સરકારને સ્પષ્ટ કહેવું કે, “
તમે ખોટું કરી રહ્યા છો, જનતા સાચી છે. આ માિહતીઓ જનતાની છે,
તમારી પોતાની નહીં.” આ પણ િડિજટલ ડેવલપમેન્ટ નો એક ભાગ છે.
ઘણાં લોકો આ મુદ્દો બહુ સારી રીતે સમજે છે, મારી આ વાત પર
ભરોસો રાખો.
સંપૂણર્ િવશ્વમાં મુઠ્ઠીભર લોકો જ આ મહત્વપૂણર્ મુદ્દાને સમજી શકે છે.
દરેક વ્યિક્ત એક નાનું કામ કરે છે. અમારા િમતર્ોનો એક સમૂહ છે,
જેમાં હું ‘વલ્ડર્ વાઈડ વેબ’ ના બોડર્માં છું. આ બોડર્માં મારી સાથે વેબના
શોધક િટમ બનર્સર્-લી પણ છે. હું એમની સાથે વેબના પર્ચાર -પર્સારને
આગળ ધપાવવામાં કાયર્રત છું.
બીજા એક િમતર્ ,જેઓ અમારી સાથે કામ કરે છે, િવન્ટન સફર્, તેઓ
ઈન્ટરનેટના જનક છે. િટમ બનર્સર્-લી વેબના જનક છે ,તો િવન્ટ
ઈન્ટરનેટના જનક છે.
તમારે આ બધાં લોકો સાથે કામ કરવાની જરૂર છે. તમારે આ બધાં
મુદ્દાઓને સારી રીતે સમજવા માટે પણ એમની સાથે કામ કરવાની જરૂર

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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છે. અને આ બધું કામ મનપસંદ હોવું જોઈએ. આ કોઈ નોકરી નથી.
કોઈ તમને િવન્ટન સફર્ સાથે કામ કરવાની નોકરી નહીં આપે. કોઈ
સરકારી નોકરી એવી નથી, જે કહે, “ જાઓ, હવે તમે વેબના
આિવષ્કારકને તમારા દોસ્ત બનાવો.” પણ તમારે આવું કરવું પડશે. કોઈકે
તો આ કામ કરવું જ પડશે.
કાલેર્ અને મેં લાંબો સમય સાથે ગાળ્યો છે. તેઓ છેલ્લાં 6-7 વષર્ો થી
મારી સાથે છે. ભારતમાં કેસ દાખલ કરવો, એ એમનું કામ નથી. તેઓ
અહીં આવીને કેસ લડવા નથી માંગતાં. પણ કોઈકે તો આ કરવું જ
પડશે.
લોકિહત માટે આ કરવું પડશે. જાહેર મુકદમો કરવો પડશે. પણ અહીં
એવું કામ નથી થઈ રહયું. િડિજટલ ઈિન્ડયાને સાકાર કરવા માટે
આપણને આવાં ઘણાં વધારે ગાંધીવાદી સત્યાગર્હીઓની જરૂરત છે. આભાર.
કાલર્, તમે અહીં આવી શકો? કોઈ તમને કંઈક આપવા માંગે છે.
તાળીઓ .
યાદ આવ્યું, કાલર્ પાસે આ નાનું પેકેટ પણ છે. આ િડસ્કમાં ભારતનાં
સ્વાતંત્ર્ય યુગનાં 90,000 ફોટાઓ છે.
તાળીઓ.

ગાંધીજીની સાથે નહેરૂ, સુભાષચંદર્ બોઝ જેવાં બધાં મહાનુભાવો. વળી
સ્વરાજ ઈિન્ડયા પર 400,000 પૃષ્ઠોનાં દસ્તાવેજો છે.
તાળીઓ.

19,000 ભારતીય માનક પણ છે.
તાળીઓ.

435 ગીગાબાઇટ મેમરીમાં. હું ઈચ્છું છું કે કાલર્ એ બધાંને આ ભેટસ્વરૂપ
આપે.
તાળીઓ.

[સંસ્થાને આ િડસ્ક ડર્ાઈવ ભેટ સ્વરૂપ પર્દાન ]
કાલર્ને પુષ્પગુચ્છની ભેટ
[ સભામાં પર્શ્નોત્તરના અંિતમ સતર્માં કાલર્ને અન્ય આદરણીય મહેમાનોની
સાથે મંચ પર બેસવા માટે આમંિતર્ત કરવામાં આવ્યા.]

ધ ઇિન્સ્ટટ્યુટ ઑફ એિન્જિનયસર્ ધ ઇિન્સ્ટટ્યુટ ઑફ એિન્જિનયસર્ (ઈિન્ડયા ઈિન્ડયા )
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ધી ઈિન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ એિન્જિનયસર્ (ઈિન્ડયા) માં પિરચચર્ા પછી સામ િપતર્ોડાએ
ફોટા પડાવ્યાં.

ચચર્ા પછી અનોખી ભીડ જામી.

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


સામની પાસે એક ટેરાબાઈટ િડસ્ક ડર્ાઈવ છે, જેમાં “િહંદ સ્વરાજ” ના સંકલનની
સાથે 19,000 ભારતીય માનકો પણ છે.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


“ગાંધી ડર્ાઈવ” નાં 10 ડર્ાઈવમાંથી 4 ડર્ાઈવ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. પર્ત્યેક
એક ટેરાબાઈટ વેસ્ટનર્ િડિજટલ ડર્ાઇવમાં 19,000 માનક, મહાત્મા ગાંધીનો લેખન
સંગર્હ, 129 એર ઈિન્ડયા બર્ોડકાસ્ટ્સ ** અને 12,000 ફોટા પણ સામેલ છે.**
[ઑલ ઈિન્ડયા રેિડયો બર્ોડકાસ્ટ્સ ?]
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


પર્ત્યેક ડર્ાઇવ સુતરાઉ કપડામાં લપેટેલી છે, જેની ઉપર ગાંધીજીની પદયાતર્ાનો ફોટો
છપાયેલો છે, અને પછી એને પર્માિણત લાલ ટેપ લગાડીને સુરિક્ષત બનાવવામાં
આવી છે.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


કાલર્ મલામુદે ગુજરાત િવદ્યાપીઠના કુલપિત અનાિમક શાહને ‘ગાંધી િડસ્ક ડર્ાઇવ’
ભેટ આપી.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


રાજસ્થાન કેન્દર્ીય િવશ્વિવદ્યાલયનાં ઉપ- કુલપિતને ભેટ આપવામાં આવી.

‘બેયરફૂટ કૉલેજ’નાં સંસ્થાપક શર્ી. બુંકર રાયને ભેટ આપવામાં આવી.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


સાબરમતી આશર્મનાં દીના પટેલ ‘ગાંધી િડસ્ક ડર્ાઈવ’ સાથે.

18

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/


સાબરમતી આશર્મની મુલાકાત િવશે નોંધસાબરમતી આશર્મની મુલાકાત િવશે નોંધ.
કાલર્ મલામુદકાલર્ મલામુદ,  5 ઓકટોબર  ઓકટોબર 2016, એર ઈિન્ડયા  એર ઈિન્ડયા 173 ફ્લાઈટમાં ફ્લાઈટમા.ં
અમારી કાર ભારતના અમદાવાદમાં િસ્થત સાબરમતી આશર્મ તરફ આગળ
વધી રહી હતી. આ એ જ આશર્મ છે, જયાં ગાંધીજી રહેતા હતાં.
અહીંથી જ એમણે સમુદર્ તટ સુધી પોતાની ઐિતહાિસક યાતર્ા શરૂ કરી
હતી અને સરકારના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરીને નમક બનાવ્યું હતું.
અહીંથી જ 18 વષર્ો સુધી ચાલેલી સ્વતંતર્તાની લડત શરૂ થઈ, જેથી
અંતતઃ ભારતને સ્વરાજ મળ્યું.
અમારી કારમાં ડર્ાઇવરની બાજુની સીટ પર િહંમાશુ વ્યાસ બેઠાં હતાં,
જેઓ ગુજરાતમાં કાંગર્ેસ પાટર્ીનાં અિધકૃત પર્વકતા છે. ગુજરાત એ રાજ્ય
છે, જ્યાં અમદાવાદ િસ્થત છે. પાછળની સીટ પર મારી સાથે િદનેશ
િતર્વેદી બેઠાં હતાં, જેઓ એક સાંસદ છે અને અગાઉ રેલ્વે પર્ધાન હતાં.
એમની બાજુમા સુપર્િસદ્ધ સામ િપતર્ોડા બેઠાં હતાં, જેઓ દેશમાં પર્મુખ
પર્ૌદ્યોિગકી અિધકારી હતાં અને બે વડા પર્ધાનોને આધીન કેિબનેટ પર્ધાન
રહી ચૂકયાં છે. આ એ જ વ્યિકત છે, જેમણે ભારતના પર્ત્યેક ગામમાં
એક ટેિલફોન લગાવીને ભારતમાં દૂરસંચાર કર્ાંિત લાવી દીધી હતી.
આશર્મના ગેટ પર બહુ સખ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી. એ િદવસ 2
ઓકટોબર, એટલે ગાંધીજીનો જન્મિદવસ અને રાષ્ટર્ીય રજા પણ હતી.
અંદર ગુજરાતનાં રાજ્યપાલ અને આખા દેશનાં પદાિધકારીઓ એમનાં
જન્મિદવસે આયોિજત પરંપરાગત પર્ાથર્ના સભામાં હાજર હતાં.
જેવી અમારી કાર આશર્મના ગેટ તરફ વળી કે તરત જ પોલીસે અમને
ઘેરી લીધાં. તેઓ અમારી કારની છત પર જોરજોરથી ઠોકવા માંડ્યા અને
ચીસો પાડીને કહેવા લાગ્યાં કે અમારે કાર પાછી વાળવી પડશે. િહંમાશુંએ
પોતાની બારીનો કાચ નીચે કયર્ો અને જોરથી કહયું, “સામ િપતર્ોડા!
િદનેશ િતર્વેદી! સંસદ સભ્ય!”
જલદીથી ગેટ ખુલી ગયો અને અમારી કાર ઝડપથી કાદવવાળા પાિકર્ંગ
સ્થાનથી પસાર થઈને િબિલ્ડંગની નજીક જઈને ઊભી રહી, જયાં પર્ાથર્ના
સભા સમાપ્ત થઈ રહી હતી.
રાજયપાલને આશર્મમાંથી બહાર લઈ જવા માટે એમની કાર અને સેનાનાં
એક ડઝન વાહન આશર્મના પર્વેશ દ્વાર પર તૈયાર ઊભાં હતાં. અમે
અમારી કારમાંથી બહાર નીકળ્યાં અને સામ અને િદનેશને તરત જ
લોકોના ટોળાએ ઘેરી લીધાં. તેઓ એમની સાથે સેલ્ફી લેવા માંડયાં અને
જૂનાં િમતર્ો એમને મળવા માટે દોડી આવ્યાં.
સામ અને િદનેશ બંને મહામુસીબતે આ ભીડમાંથી બહાર નીકળ્યાં અને
રાજ્યપાલ, જેઓ બહાર નીકળી રહ્યાં હતાં, તેમનું અિભવાદન કરવા
ઝડપથી આગળ વધ્યાં. હું એમને વળગીને જ રહેતો હતો, જેથી
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સુરક્ષાકમર્ીઓ મારો રસ્તો ન રોકે. રાજ્યપાલનું અિભવાદન કયર્ા પછી,
જબરજસ્ત ભીડે સામ અને િદનેશને ઘેરી લીધાં. એ લોકો એમની સાથે
ફોટાઓ પડાવવા માંડ્યાં અને એમનું અિભવાદન કરવા લાગ્યાં.
આ શુભ િદવસે આશર્મમાં આવવાનો અમારો ઉદ્દેશ્ય અને સામ દ્વારા મને
ભારત લાવવાનું કારણ હતું, “ગાંધીજી : િહંસા પર સંવાદ” િવષય પર એક
કાયર્શાળા , જેમાં અમારે ભાગ લેવાનો હતો. બે મિહના પહેલાં એક
મોડી સાંજે સામે મને ફોન કયર્ો, તેઓ વ્યાકુળ તથા પરેશાન હતાં.
એમણે આતંકવાદીઓ દ્વારા કરાયેલાં બોમ્બ િવસ્ફોટો અને અનેક રાજ્યો
દ્વારા એમનાં પોતાના જ લોકો પર કરાવાયેલાં હુમલાઓ અને લોકોમાં
એકબીજાં પર્ત્યે વધતી જતી િહંસાની ભાવના િવશે વાત કરી. એમણે
કહયું, “આપણે જરૂર કંઈક કરવું જોઈએ.” એમણે આ કાયર્શાળા ગાંધી
આશર્મમાં આયોિજત કરવાનો િનણર્ય કયર્ો. એઓ જાણવા માંગતાં હતાં કે
શું હું એમની સાથે ભારત આવી શકું?
સામે સમજાવ્યું કે તેઓ ઈચ્છે છે કે આ કાયર્શાળા સામાન્ય વાતચીત
અને દુિનયાની િસ્થિત માટે દુઃખ વ્યકત કરવાથી કંઈક વધારે હોય. તેઓ
ઈચ્છતાં હતાં કે આ કાયર્શાળા શાંિત માટે એક આંદોલનની શરૂઆત
કરે, એવું આંદોલન જે આધુિનક દુિનયામાં જે કાંઈ ખોટું થઈ રહયું છે,
એને ઠીક કરવા માટે, ગાંધીજીની પદ્ધિત અને ઉપદેશો પર આધાિરત હોય.
જયારે સામ મને કંઇ પણ કરવા માટે કહે છે, ત્યારે હું ચોક્કસ ‘ હા’
જ કહું છું. બીજા િદવસે સામે આશર્મમાં ફોન કરીને પૂછયું કે શું એ
લોકો અમારી યજમાની કરશે અને અન્ય લોકોને ફોન કરીને પૂછવા
માંડ્યાં કે શું તેઓ અમારી સાથે જોડાશે? મેં મારા વીઝા આવેદન પર
કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું.

...

જયારે સામ અને િદનેશ પોતાના પર્શંસકોને મળી રહ્યાં હતાં, તો હું
આસપાસ જોવા લાગ્યો. આશર્મમાં શાળાનાં સૈંકડો બાળકો હતાં, જેઓ
અનેક સમૂહોમાં વહેંચાઇને બધી િબિલ્ડંગોની આસપાસ ફરી રહયાં હતાં.
એક િબિલ્ડંગની બહાર અનેક સંગીતકાર ગોઠવાયેલાં હતા. તેઓ પારંપિરક
ભજન (પર્ાથર્ના ગીત) ગાઈ રહયાં હતાં, ખાસ કરીને એ ભજનો જે
ગાંધીજીને િપર્ય હતાં. િવદ્યાથર્ીઓ જમીન પર બેસીને સૂતર કાંતી રહયાં
હતાં. ગાંધીજીને શર્દ્ધાંજલી આપવા માટે એમના િનવાસસ્થાનની બહાર
આગંતુકોનો બહુ મોટો સમૂહ જમા થયો હતો.
હું ઉભો હતો ,ત્યાં લાલ રંગનું શટર્ પહેરેલ એક ઉંચો યુવાન મારી
પાસે આવ્યો અને પોતાનો પિરચય આપ્યો. એ શર્ીિનવાસ કોડાલી હતાં,
જેમને હું ક્યારેય વ્યિકતગત રૂપે નહોતો મળ્યો, પરંતુ હું એમની સાથે
ઘણાં વષર્ોથી ઈન્ટરનેટ પર કામ કરી રહ્યો હતો. શર્ીિનવાસ એક યુવા
પિરવહન એન્જીિનયર છે, જે ભારત સરકાર િવરુદ્ધ મુકદ્દમો ચલાવવામાં
મારી સાથે સહ -વાદીના રૂપે જોડાયાં હતાં. મેં ગમર્જોશીથી એમનું
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સ્વાગત કયર્ુ અને એમને કહયું કે તેઓ મારી સાથે જ રહે, જેથી
છૂટાં ન પડી જાય.
િદનેશની કોણી પકડીને સામ પોતે ભીડમાંથી બહાર નીકળ્યાં અને મને
કહયું, “ચાલો જઈએ”. શર્ીિનવાસ કોડાલી સાથે અમે આશર્મ તરફ જવાં
નીકળ્યાં. અમે ગાંધીજીનું ઘર અને આશર્મની પુસ્તકોની દુકાન જોઈ તથા
એ ગલીમાં પણ ગયાં, જયાં ઇડલી અને ઉપમાનો નાસ્તો પીરસવામાં
આવી રહ્યો હતો.
નાસ્તો કરીને અમે પર્શાસિનક િબિલ્ડંગમાં ગયાં, જયાં અમે કાયર્શાળા
યોજવાનાં હતાં. ફશર્ પર ગાદલાં િબછાવવામાં આવ્યાં હતાં અને આગળની
કાયર્વાહી જોવા માટે બાલ્કનીમાં િવદ્યાથર્ી અને મહેમાન મોજૂદ હતાં. સામ
ઓરડાની વચોવચ ફશર્ પર બેસી ગયાં. િદનેશ અને હું એમની બંને
બાજુએ જઈને બેસી ગયાં. જગ્યા બહુ નાની હતી પણ ભાગ
લેનારાંઓની સંખ્યા ડઝનબંધ હતી.
મારી િબલકુલ સામે અમારા યજમાન કાિતર્કેય સારાભાઇ હતાં, જેઓ પોતે
એક પર્િસધ્ધ પયર્ાવરણિવદ્ અને ભારતના અંતિરક્ષ કાયર્કર્મના સજર્કનાં પુતર્
છે. આશર્મના એક ટર્સ્ટી તરીકે ,કાિતર્કેયજી એ િદવસે અમારા યજમાન
હતાં. મેં ચારે બાજુ નજર ફેરવી, તો કેટલાંય પર્િતિષ્ઠત ગાંધીવાદી િવદ્વાનો,
કાયર્કતર્ાઓ અને ઈિતહાસકારોને જોયાં.
ઓરડાની બીજી બાજુ, પારંપિરક અને ઘરમાં વણેલી સફેદ ખાદીમાં સજ્જ,
અમૃત મોદી હતાં, જેઓ સન્ 1955થી આશર્મમાં જ રહે છે. તેઓ
િવનોબા ભાવેની સંપૂણર્ ભારત ભર્મણની યાતર્ામાં એમની સાથે હતાં. એમની
પાસે પર્િસદ્ધ ઈલા ભટ્ટ બેઠાં હતાં, જેમણે સન્ 1972માં ‘ સેલ્ફ-
એમ્પ્લોયડ વીમેન એસોિસએશન ઑફ ઇિન્ડયા ‘ની સ્થાપના કરી અને
ડેસમંડ ટૂટૂ (Desmond Tutu) અને અન્યોની સાથે “ધ એલ્ડસર્”ના સભ્ય
તરીકે જોડાયાં.
ઈલાજીની બાજુમાં દીના પટેલ બેઠાં હતાં, જેમના િપતાએ 40 વષર્ો સુધી
“કલેક્ટેડ વક્સર્ ઑફ મહાત્મા ગાંધી” ના 100 ખંડોના લેખનસંગર્હ
(collected works) ના 56,000 પૃષ્ઠોના સંકલનમાં મદદ કરી હતી. છેલ્લાં
સાત વષર્ોથી દીના આ લેખનસંગર્હની ઇલેક્ટર્ોિનક આવૃિત્ત બનાવવા અને
એના ઓિપ્ટકલ કૈરેકટર િરકૉિગ્નશન (ઓ. સી. આર.) બનાવવા અને પછી
મૂળ આવૃિતઓમાં બધી જ તર્ુિટઓને સુધારીને, મહાત્મા ગાંધીના
લેખનસંગર્હની એક વાસ્તિવક આવૃિત બનાવવા માટે બહુ મહેનત કરી
રહ્યાં છે.
ગાંધીવાદી િવચારધારાના દુિનયાના અગર્ણી િવદ્વાનોમાં દીના એક એવાં મિહલા
છે, જેઓ ઘણાં સમયથી ગાંધીજીના લેખન પર કામ કરી રહયાં છે.
તેમણે સંકિલત સંગર્હનો પર્ત્યેક શબ્દ અક્ષરશઃ વાંચ્યો છે. થોડાં િદવસો
પહેલાં હું એમને િદલ્હીમાં મળ્યો હતો. એમણે ગાંધીજીના જીવનનાં અનેક
િકસ્સાઓ સંભળાવીને મને એકદમ આશ્ચયર્ ચિકત કરી દીધો હતો. એમણે
મને અમુક પુસ્તકો વાંચવાનો આગર્હ કયર્ો, જેના િવષે હું જાણતો જ
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નહોતો . દીના , ગાંધીજીનો જીવતો જાગતો િવશ્વકોશ છે અને તેઓ આ
િકસ્સાઓ જોશપૂવર્ક તથા બહુ આકષર્ક રીતે કહે છે.
આશર્મમાં એક િદવસ પહેલાં થોડાં લોકો આ િવષય પર ચચર્ાની શરૂઆત
કરવા માટે મળ્યાં હતાં, ત્યારે સામ અને હું રાજસ્થાનમાં જ હતાં. સામ
રાજસ્થાન કેંદર્ીય િવશ્વિવદ્યાલયના કુલપિત છે અને તેમણે ત્યાં દીક્ષાંત
સમારંભની અધ્યક્ષતા કરી હતી. કાિતર્કેયજીએ આપણી દુિનયામાં િહંસાના
િવષય પર આગલા િદવસે થયેલી ચચર્ાનો સારાંશ પર્સ્તુત કરીને સવારની
સભાની શરૂઆત કરી.
અમારો મૂળ ઉદેશ્ય આપણી દુિનયામાં િહંસાના મૂળ કારણ પર ચચર્ા
કરવાનો અને ગાંધીજીનાં ઉપદેશોથી આપણે શું શીખી શકીએ, એ સમજીને
આંદોલન શરૂ કરવા માટે કયાં પગલાં લેવાં, એ નક્કી કરવાનો છે. અમે
અહીં એક જ િદવસમાં િહંસાની સમસ્યાનું સમાધાન શોધવા માટે એકઠાં
નહોતાં થયાં, અમે ત્યાં એ િવચારવા માટે એકઠાં થયાં હતાં કે
વ્યિકતગત રીતે લાંબે ગાળે અમે શું કરી શકીએ અને અમારો અવાજ
વધુ મજબૂત કરવા માટે શું અમે સમુદાય રૂપે એકિતર્ત થઈ શકીએ.
હું નવર્સ હતો. જયારથી સામે એ રિવવારે મોડી સાંજે મને ફોન કયર્ો,
ત્યારથી આ મહત્વપૂણર્ વાતથી બહુ પરેશાન હતો, જે મારા દૈિનક કામ,
સરકારી માિહતીને એક િડસ્કમાંથી બીજી િડસ્કમાં કૉપી કરવાથી એકદમ
જુદી હતી. જો કે હું કાયદાનું શાસન તથા િવશ્વશાંિત અને િહંસા પર
રોક જેવાં વ્યાપક મુદ્દાઓનો વષર્ોથી િવસ્તારપૂવર્ક િવચાર કરતો આવ્યો છું.
પરંતુ ગાંધીજીનાં ઉપદેશો મારા આરામદાયક ક્ષેતર્ (comfort zone)થી કોસો
દૂર હતાં. મારી પાસે ન તો કોઈ સરળ ઉત્તર હતો, ન કોઈ સ્પષ્ટ
અંતિદ્ષ્ટર્.
કાિતર્કેયજીની આગલા િદવસની ચચર્ાના સારાંશમાં તર્ણ મુદ્દાઓ મુખ્ય હતાં.
પહેલો મુદ્દો, આપણે સહનશીલતા શીખવી જોઈએ અને િવિવધતાને ખરેખર
પર્ોત્સાિહત કરવી જોઈએ. બીજો મુદ્દો, આપણે સહનશીલતા શીખવી જોઈએ
અને અસહમિતને પર્ોત્સાહન આપવું જોઈએ. તર્ીજો મુદ્દો, જો આપણે
ખરેખર પર્ભાવ પાડવા ઈચ્છતાં હોઈએ તો નીડરતાની આવશ્યકતા સમજવી
પડશે. આ તર્ણેય મુદ્દાઓ ગાંધીજીનાં ઉપદેશોનું હાદર્ છે.
પછી સામ િપતર્ોડાએ એ િદવસની ચચર્ાની શરૂઆત કરી અને સમજાવ્યું
કે અમને એકસાથે કેમ બોલાવવામાં આવ્યાં છે. હું આમાંના ઘણાં િવષયો
છેલ્લા થોડાં મિહનાઓથી સાંભળી રહ્યો છું કારણ કે તેઓ જે પુસ્તક
લખી રહયાં છે, એ િવષે ચચર્ા કરી છે અને ઘણી વાર એમનું ભાષણ
સાંભળ્યું છે. સામની થીિસસ છે કે આપણે આ દુિનયાની ફરીથી રચના (
િડઝાઈન) કરવી પડશે. છેલ્લી વાર આ દુિનયાની રચના ફરીથી ત્યારે થઈ
હતી, જયારે િદ્વતીય િવશ્વયુદ્ધ પછી સંયુક્ત રાષ્ટર્સંઘ, આંતરરાષ્ટર્ીય
નાણાંકીય ભંડોળ અને અન્ય સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ, જેમના િવષે
આજે આપણે જાણીએ છીએ. એ દુિનયા અમુક અમીર અને શિકતશાળી
દેશો પર આધાિરત હતી. અને ઉપિનવેશો તથા ગરીબ, િબનલોકશાહી દેશોનું

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ

22



“તૃતીય િવશ્વ” પણ કિથત રૂપે વાસ્તુકારની આ રચના આકલનનો િહસ્સો
હતું .
પરંતુ કીન્સ (Keynes), માશર્લ (Marshall) અને અન્ય બધાં લોકોએ જેનો
િવચાર નહોતો કયર્ો; એ હતાં, ગાંધી. ગાંધીજીનાં પર્યત્નોથી માતર્ ભારતને
જ આઝાદી નથી મળી, બલ્કે વૈિશ્વક સ્તરે પણ ઉપિનવેશ-િવરોધી (anti-
colonization) આંદોલનોનો પર્સાર થયો હતો.
આજે સોિવયેત સંઘ નથી. યુરોપીય સંઘે ગર્ેટ િબર્ટેન ખોયું છે. ભારત
અને ચીન બહુ ઝડપથી િવકિસત થઈ રહયાં છે. છતાંય, આપણી દુિનયા
બરાબર નથી ચાલી રહી. સામ કહે છે કે દુિનયા ખંિડત થઈ ગઈ છે
કેમ કે એ દુિનયા િભન્ન સમય માટે રચવામાં આવી હતી, િભન્ન દુિનયા.
ભારત આવશ્યકતાથી વધારે( surplus) અન્ન પેદા કરે છે,છતાં પણ ભારતની
લોકસંખ્યાનો બહુ મોટો િહસ્સો આજે પણ ભૂખે મરે છે. આખી દુિનયામાં
આવકની અસમાનતા ઘટવાને બદલે વધી છે. રોગ, અપયર્ાપ્ત જળ અને
ગરીબી દુિનયાને બહું જ વ્યિથત કરી રહયાં છે.
અને વળી, અહીં િહંસા વ્યાપ્ત છે. એક દેશ અન્ય દેશો િવરૂદ્ધ અને
પોતાના જ લોકો િવરૂદ્ધ પણ િહંસાનો આશરો લે છે. આતંકવાદ અને
સમુદાયોમાં એકબીજા િવરૂધ્ધ િહંસા ચોંકાવનારી છે. બળાત્કાર, હત્યા અને
દુવ્યર્વહાર જેવાં વ્યિકતગત િહંસાનાં અનેક સ્વરૂપો પણ ફેલાઈ રહયાં છે.
સામ ટેકનોલોજી પર્ત્યે આશાવાદી છે. એમનું માનવું છે કે આપણને
આધુિનક યુગમાં એક અનોખો અવસર મળ્યો છે. આપણે અનેક રોગોનો
ઈલાજ કરી શકીએ છીએ. આપણે શુધ્ધ પાણી મેળવી શકીએ છીએ.
આપણે ઈન્ટરનેટની ગિત અને સાવર્િતર્કતા વધારી શકીએ છીએ . આપણે
ઈન્ટરનેટ મફત ઉપલબ્ધ કરાવી શકીએ છીએ. આપણે ગ્લોબલ વાિમર્ંગને
રોકી શકીએ છીએ.
પરંતુ, આ બધાંમાંથી કંઈ પણ કરવા માટે, આપણે શાસનવ્યવસ્થા ફરીથી
રચવી પડશે, અથર્ાત્ આપણે દુિનયા કેવી રીતે ચલાવીએ છીએ, એ
સમજવું પડશે. સામ વારંવાર કહે છે કે આપણે સંપૂણર્પણે માનવાિધકારો
પર જ ધ્યાન કેંિદર્ત ન કરવું જોઈએ, બલ્કે માનવીય જરૂરતો પર
પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
જયારે સામે પોતાની વાત પૂરી કરી, તો િદનેશ િતર્વેદીએ પોતાનું ભાષણ
શરૂ કયર્ું. િદનેશ િતર્વેદી ઘણા સમયથી સાંસદ રહયાં છે અને બહુ
આધ્યાિત્મક તથા ધાિમર્ક વ્યિકત છે. સામ અને હું િદલ્હીમાં એમના ઘરે
જ રોકાયાં હતાં અને હું એમની બહુ પર્શંસા કરવા લાગ્યો હતો.
િદનેશે કહયું કે આપણી આધુિનક દુિનયાની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે
દરેક સમુદાય અન્ય સમુદાયોને િવના કારણ જ નફરત કરે છે. આને
લીધે નફરત વ્યિકત િવશેષ નથી રહેતી બલ્કે દરેક એમ માનવા લાગે છે
કે એમની કોઈ જવાબદારી નથી કારણકે નફરત નો િનણર્ય સવર્સંમિતથી
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લેવાયો છે. આવી િહંસાના િશકાર બનેલા લોકો અલગ અલગ મનુષ્ય
નથી રહેતાં, બલ્કે ફક્ત નફરતનાં પાતર્ બની રહે છે.
આ િહંસા ઘણી વાર રાષ્ટર્વાદ અથવા જાિતભેદોથી પેદા થાય છે પણ
અવાર નવાર એ ધમર્ની િભન્નતાને કારણે પણ પેદા થાય છે. િદનેશે કહયું
કે આપણે પોતાની અંદર ડોિકયું કરવું જોઈએ કે દુિનયામાં જરૂરત ધમર્
પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવાની નથી પણ આધ્યાિત્મકતા પર કેિન્દર્ત કરવાની
છે. પોતાની જાતને બદલવી, એ આપણા જ હાથમાં છે, ત્યાર પછી જ
અન્ય લોકો બદલાશે.
પછી દીના પટેલે વાત કરી. એમણે કહયું કે િહંસા રોકવાનો ઉપાય એ
છે કે તમે પોતે િહંસા રોકો. એમણે એક યુવકની કહાણી સંભળાવી,
જેણે િવયેતનામના યુદ્ધમાં ફરિજયાત જવાનું હતું. એણે આઈન્સ્ટાઈને પતર્
લખીને પૂછયું કે એણે શું કરવું જોઈએ. આઈન્સ્ટાઈને પતર્નો સરળ
જવાબ આપતા લખ્યું કે, “ગાંધીની જેમ કરો.”
યુવક પરેશાન થઈ ગયો. એણે આઈન્સ્ટાઈનને ફરીથી પતર્ લખ્યો અને
પૂછ્યું કે આનો શું અથર્ થાય? આઈન્સ્ટાઈને જવાબ આપ્યો, “કાયદાની
અવમાનના કરો.” (Disobey the law). એ યુવક તર્ણ વષર્ જેલમાં રહ્યો.
એનું નામ જીન શાપર્ (Gene Sharp) હતું, જે અિહંસાનાં પર્મુખ
પર્ચારકોમાંનો એક હતો અને જેના કામથી સંપૂણર્ િવશ્વની શાંિતપૂણર્
કર્ાંિતઓ પર્ભાિવત થઈ છે.
વાતચીત ધીમેધીમે આગળ વધી. મેં થોડી નોંધ લખી, ફોટોગર્ાફ્સ લીધાં અને
અમુક ખાસ સંિક્ષપ્ત મુદ્દાઓ ટ્વીટ કરવાની કોિશશ કરી, જેથી દુિનયા
ભરનાં લોકોને આ કાયર્વાહીની જાણકારી મળે. હું એ વાતથી પણ
પરેશાન હતો કે હું શું બોલીશ, હું હસ્તિલિખત કાગળમાં નોંધ ચીતરતો
હતો અને આમ કરતી વખતે એ બધાં પર્િતિષ્ઠત ઈિતહાસકારોને જોઈને
ખુદને િદલાસો આપી રહ્યો હતો, જેમનાં પુસ્તકોની મેં િવહ્વળતાથી પર્શંસા
કરી હતી.
સુષમા આયંગરે ગુજરાત રાજ્યમાં ગર્ામીણ મિહલાઓને આત્મિનભર્ર બનાવવા
માટે એક સિકર્ય સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે. તેમણે પોતાના ભાષણમાં
મિહલાઓ િવરૂદ્ધ િહંસાનો ઉલ્લેખ કયર્ો અને કહયું કે આપણે કેટલીય
વાર ચૂપ રહીને આ િહંસાને ન્યાયસંગત બનાવી દઈએ છીએ. એમણે
કહયું કે આપણે િહંસાના કારણોની વગર્શર્ેણી બનાવવી પડશે, જેમાં
િહંસાનાં અમુક સ્વરૂપો બાકીનાં સ્વરૂપો કરતાં વધારે ગંભીર થઈ ગયાં
છે. પર્ાયઃ આપણે યૌન ઉત્પીડનને, એટલે સુધી કે બળાત્કારીને પણ
ન્યાયસંગત બનાવી દઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે કોઈ મિહલા એની િવરુદ્ધ
અવાજ ઉઠાવે તો આપણે એની તરફ જ આંગળી ચીંધીએ છીએ,એના
અવાજને જ ન્યાય અંસંગત કહીએ છીએ અને એને અપરાધ સમજીએ
છીએ.
ગાંધીજી િહંસાને બદલે િહંસાની પર્િતિકર્યામાં આલોચક હતાં. િબર્િટશ શાસન
દ્વારા પોતાની જ પર્જા િવરુદ્ધ વ્યવિસ્થત િહંસા સ્વરૂપે જબરજસ્ત કર્ૂરતા
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અને શોષણ થવા છતાં, તેઓ સન્ 1957ની કર્ાંિતનાં સમીક્ષક હતાં.
કોલકતાના ભીષણ હત્યાકાંડ અને સન્ 1946માં િબહાર હુલ્લડો વખતે,
જયારે લોકોએ એકબીજાને મારવાનું શરૂ કરી દીધું તો ગાંધીજીએ ત્યાં
સુધી ઉપવાસ રાખ્યાં જયાં સુધી લોકોએ િહંસા રોકી નહીં. જો લોકો
િહંસા ન રોકે તો ગાંધીજી પોતાના આખરી શ્વાસ સુધી ઉપવાસ ચાલુ
રાખવા તૈયાર હતાં.
“ધ આિફર્કન એિલમેન્ટ ઈન ગાંધી” (The African Element in Gandhi)
ના લેખક અિનલ નૌરિતયાએ દિક્ષણ આિફર્કાના સંદભર્માં િહંસાના આ
ઢાંચા િવશે વાત કરી. રંગભેદની પર્થા, સંપૂણર્ નસ્લ પર્ત્યે કર્ૂર િહંસાના
િવરોધમાં મંડેલા જેવા નેતાઓએ બળપર્યોગ નો જવાબ સ્વબળથી જ
આપવાનો િનણર્ય કયર્ો હતો. જો કે મંડેલા આિફર્કાના બીજા ઘણાં
નેતાઓની જેમ ગાંધીજીના અનુયાયી હતાં.
ગાંધીજી પોતાના અનુયાયીઓ સાથે હંમેશા ચચર્ા કરતાં કે ( અિહંસા
િવશે) અડગ મતાગર્હ હોવા છતાં શું થોડી િહંસા આવશ્યક છે? નેલ્સન
મંડેલાએ લખ્યું છે કે જયારે એમણે ગાંધીજીનાં િવચારોનું અધ્યયન કયર્ું,
તો તેઓ એ િનષ્કષર્ પર પહોંચ્યા કે એમણે સરળ આંદોલનથી વધુ
કંઈક કરવુ જોઈએ, એક અલગ પર્કારની િહંસાની પસંદગી કરવી
જોઈએ અને જાનહાિન ઓછી થાય એ માટે તોડફોડનો િવકલ્પ
અપનાવવો જોઈએ.
ત્યાર પછી , 13 લાખ મિહલા સભ્યોના “સેલ્ફ-ઇમ્પલૉયમેન્ટ િવમેન્સ
એસોિસએશન” નાં સંસ્થાપક ઈલા ભટ્ટે ભાષણ કયર્ું. એમણે કહયું કે
શાંિત મહત્વાકાંક્ષી ઉદ્દેશ્ય જેવી છે. એ વાતથી કોઈ ફરક નથી પડતો કે
આપણે ક્યારે એને પર્ાપ્ત કરી અથવા કયારેય પર્ાપ્ત કરી શકીશું .
આપણે એને માટે પર્યાસ કરતાં રહેવું જોઈએ કારણ કે અંધકાર વધારે
વખત સુધી નથી રહેતો.
ઈલાએ માતર્ ગાંધી જ નહીં , માિટર્ન લ્યુથર િકંગની વાત પણ યાદ
અપાવી કે અિહંસાનો મમર્ એ નથી કે િહંસાની અનુપિસ્થિત હોય, બલ્કે
એ છે કે પર્ેમ ઉપિસ્થત હોય. િકંગે પોતાના ઉપદેશો અને ભાષણોમાં
વારંવાર આ િવશે કહયું છે કે “નફરત કયારેય નફરતને ખતમ નથી
કરી શકતી, માતર્ પર્ેમ જ નફરતને ખતમ કરી શકે છે.” એમના ભાષણ
પછી ઢગલાબંધ િટપ્પણીઓ કરવામાં આવી. ઈલા હંમેશા લોકોને િવચાર
કરવા મજબૂર કરે છે. ત્યાં ઉપિસ્થત બધાંનું માનવું હતું કે િહંસાની જડ
માળખાકીય છે અને એ બોમ્બ તથા બંદૂકથી પણ આગળ આપણા
સમાજના મૂળ ઢાંચા સુધી પહોંચી ગઈ છે.
એમના પછી, ગુજરાત િવદ્યાપીઠના ઉપ-કુલપિત અનાિમક શાહે ભાષણ
આપ્યું . ગાંધીજીએ સન્ 1920માં આની સ્થાપના કરી હતી અને એ
“ગાંધી િવશ્વિવદ્યાલય” તરીકે જાણીતી છે. આ િવશ્વિવદ્યાલય બધાં જ
પાઠ્યકર્મોમાં ગાંધીવાદી મૂલ્યોનો સમાવેશ કરે છે. િવદ્યાથર્ીઓ સૂતર કાંતતા
શીખે છે અને િશક્ષણના એક ભાગ રૂપે િનયિમત શારીિરક શર્મનું કાયર્
કરે છે.
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પર્ોફેસર શાહે સ્વાસ્થ્યની કાળજીમાં લાપરવાહી અને આવશ્યકતા અનુસાર
દવાઓ ખરીદવામાં અક્ષમ લોકોનાં મોત િવશે વાત કરી. એમણે એ પણ
કહયું કે આની જડ આિથર્ક િહંસામાં છે, જયાં હરદમ વધતી જતી
આિથર્ક અસમાનતાની દુિનયામાં માનવીય આવશ્યકતાઓનો ભોગ લેવાય છે.
અનાિમકજીએ ઉદાહરણ આપ્યું કે કેવી રીતે સરકારે સ્વાસ્થ્યની
લાપરવાહીની બાબત હાથ ધરી છે. લોકોની પોતા પર્ત્યેની મૂળભૂત
જવાબદેહીની પુનર્રચના કરીને આ કેસમાં સંપિત્તની પુનર્વ્યાખ્યા કરી છે.
જાપાનમાં પેટન્ટ પર્ણાલીમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે એટલે હવે સ્વાસ્થ્ય
સંબંિધત પેટન્ટ્સ િબનવ્યાપાિરક ઉપયોગ માટે પર્ભાવી નહીં રહે. આનો
અથર્ એ કે જો સરકાર અથવા કોઈ સંસ્થા લોકોને આપવા માટે દવાનું
ઉત્પાદન કરે તો એવું કરી શકે છે.
યુ. એસ. માં પેટેન્ટ પર ઘણા વખતથી અધ્યયન કરવા છતાં મેં જ્ઞાનની
આ ફરજીયાત ઉપલબ્ધતા િવશે કયારેય સાંભળ્યું નહોતું. અને મને આ
િવભાવના બહુ ચોંકાવનારી લાગી. આખો િદવસ આવી જ જાણકારીઓ મને
મળતી ગઈ.એક પછી એક બધાંએ ગાંધી-દશર્નની ઐિતહાિસક વાતો અને
જાણકારી ધ્યાનપૂવર્ક કહી અને એમનાં િસદ્ધાંતોને આધુિનક યુગમાં લાગુ
કરવા િવશે માિહતગાર કયર્ા.
ગાંધીના પર્મુખ ઈિતહાસકારોમાંના એક પર્ોફેસર સુધીર ચંદર્ે આપણી સમક્ષ
મોજૂદ પડકારને સંક્ષેપમાં રજૂ કયર્ો. એમણે િદલ્હી શહેરનો દાખલો
આપ્યો, જયાં ઐિતહાિસક ઘટનાઓ અને વ્યિકતઓનાં નામ પર રાખવામાં
આવેલાં રસ્તાઓ નાં નામ બદલાવીને વતર્માન ઘટનાઓના આધારે રાખવાની
શરૂઆત થઈ છે. પર્ોફેસર ચંદર્ આ વલણને “વતર્માનનું જતન કરનારો
સમાજ” કહે છે. એમણે કહયું કે આપણે આપણા ઈિતહાસને પર્ાથિમક
િવદ્યાલયના િવદ્યાથર્ીની જેમ ન જોવો જોઈએ, જે િદવસના અભ્યાસના
અંતે પાટીને લૂછી નાખે છે. આપણે આપણા ઈિતહાસને યાદ રાખવો
જોઈએ અને એમાંથી શીખવું જોઈએ.

...

નજીકની કેન્ટીનમાં પૂરી શાક, ઢોકળાં અને છાસના આહ્લાદક ભોજન
પછી, અમે આશર્મમાં પાછા ફયર્ા. મને થોડી િટપ્પણીઓ કરવાનું કહેવામાં
આવ્યું અને મેં િહંમત ભેગી કરી. મેં કંઈ જ રેકોડર્ નહોતું કયર્ુ. માતર્
બે પાનાં ભરીને હાથેથી લખેલ નોટ્સ જ મારી પાસે હતી. પરંતુ મારા
ઘરથી 17 કલાકની હવાઈ યાતર્ા દરમ્યાન આપણી દુિનયામાં િહંસાને
કાયદાના શાસનની િવભાવના સાથે જોડવાના પુનઃ પર્યાસોને લીધે હું અહીં
બોલી શક્યો.
સન્ 1963માં જૉન એફ. કેનેડી લેિટન અમેિરકન રાજદૂતોનાં એક
સમૂહને સંબોિધત કરી રહયાં હતાં, ત્યારે તેમણે કહયું હતું, “જો આપણે
શાંિતપૂણર્ રીતે થનારી કર્ાંિતને અસંભવ બનાવી દઈએ તો કર્ાંિત માટે
િહંસાપૂણર્ માગર્ જ અવશ્યંભાવી હશે.”
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જૉન એફ, કેનેડી એક પાગલ વ્યિકતના િહંસક કૃત્યથી માયર્ા ગયાં
હતાં. પરંતુ એમનાં શબ્દોને માિટર્ન લ્યૂથર િકંગે પાંચ વષર્ પછી ફરી યાદ
કયર્ા, જ્યારે તેઓ િવયેતનામ યુદ્ધ િવરુદ્વ બોલી રહયાં હતાં .િકંગે કહયું
કે િવયેતનામ યુદ્ધ િવયેતનામના લોકો િવરુદ્ધ ચોંકાવનારું િહંસક કૃત્ય
હતું.
એમણે એમ પણ કહયું કે અમેિરકા નાં યુવક-યુવતીઓ િવરુદ્ધ પણ
િહંસાનું આ ચોંકાવનારું કૃત્ય હતું, જેમને એક એવા યુદ્ધમાં પરાણે
ધકેલવામાં આવ્યાં હતાં , જે યુદ્ધને ન તો તેઓ સમજતાં હતાં , ન
સમથર્ન કરતાં હતાં. િકંગે એ વાત પણ ભાર આપીને કહી કે અમેિરકન
રાજયમાં એક અન્ય પર્કારની િહંસા વ્યાપ્ત છે, જે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં
અશ્વેત સ્તર્ી-પુરુષો િવરુદ્ધ થઈ રહી હતી.
િકંગે કહયું કે આપણે કેનેડીની વાતોના તાત્પયર્ને ભૂલી ગયાં છીએ.
એમણે “મૂલ્યોમાં ઉગર્ કર્ાંિત”ની આવશ્યકતા જણાવી. એમણે કહયું કે
આપણે સમાજની મૂળભૂત સમસ્યાઓ દૂર કરવી હોય તો આપણે
“વસ્તુલક્ષી સમાજથી વ્યિકતલક્ષી સમાજ” તરફ જવું જોઈએ. િકંગે કહયું
કે આપણે દુિનયાની પુનરર્ચના કરવી જોઈએ.
આજે દુિનયામાં જે માળખાકીય પિરિસ્થિતઓ છે, એને બદલવા માટે
આપણે પોતાની જાતને બદલવાની જરૂર છે. આપણે કાયદાના શાસનને
આહવાન કરીને આમ કરી શકીએ. યુનાઇટેડ સ્ટેટસમાં ગુલામીના અંતની
શરૂઆત ત્યારે જ થઈ જયારે મુિકતની ઘોષણા (Amancipation
Proclamation) કરવામાં આવી અને બંધારણમાં 13મો સુધારો કરવામાં આવ્યો.
યુ. એસ.માં ગુલામીનો તથાકિથત ઔપચાિરક અંત બહુ જલ્દીથી ખેતરમાં
ભાગીદારી પર્થા િવરુદ્ધ સંઘષર્માં બદલાઈ ગયો. ભારતમાં ગળીનાં ખેડૂતો
ભાગીદારીમાં કામ કરતાં હતાં અને દિક્ષણ આિફર્કામાં ભારતીય મજૂરો િવદેશ
કરાર હેઠળ કામ કરતાં હતાં, જેની િવરુદ્ધ ગાંધી લડયાં. આવી અનૈિચ્છક
ગુલામીનો અંત ભારતમાં ત્યારે જ થયો, જયારે િગરિમટ તરીકે ઓળખાતી
કર્ૂર પર્થા સન 1917માં ‘ઈિન્ડયન ઈમીગર્ેશન એક્ટ 1917’ હેઠળ આખરે
ગેરકાનૂની જાહેર કરવામાં આવી.
મતાિધકારનો સંઘષર્ ત્યારે જ ખતમ થયો, જ્યારે મત આપવાનો અિધકાર
મળ્યો. યુ,એસ.માં 1964ના ‘નાગિરક અિધકાર િનયમ’ ( Civil Rights
Act’) હેઠળ ભેદભાવના અંતની શરૂઆત ત્યારે જ થઈ, જયારે દિક્ષણ
આિફર્કામાં રંગભેદ સમાપ્ત થયો. પર્ત્યેક સંઘષર્નો અંત થયો અને એક
નવો સંઘષર્ શરૂ થયો.
કોઈ પણ રીતે આ બધી સમસ્યાઓને સંપૂણર્પણે ખતમ કરી શકાઈ નથી,
પણ આપણે આને િનરંતર ચાલી રહેલા સંઘષર્ના એક િહસ્સો માનવો
જોઈએ. આપણી દુિનયામાં ગુલામી હજી પણ પર્વતેર્ છે. યુ. એસ.
સાવર્જિનક મતાિધકારનો દાવો કરે છે પરંતુ મતદાન કર (Poll Tax) નું
સ્થાન ભેદભાવયુક્ત મતદાર ઓળખાણ કાયદાઓ ( Voter Identification
Laws) એ લઈ લીધું છે, જે બનાવટી મતદાર દ્વારા છેતરિપંડીની સમસ્યાને
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ઘટાડવા માટે કોઈ રીતે ઉપયોગી નથી, બલ્કે એથી િવપરીત લોકોને
મતદાન કરવા માટે સિકર્ય રૂપે હતોત્સાહ કરે છે.
આમ તો આપણે કયારેય આ દુિનયાને એકદમ દુરસ્ત નહીં બનાવી
શકીએ, કેમ કે એક પછી એક અિનષ્ટ હમેશાં આવતું રહશે, તો પણ
આપણે ઉપલબ્ધ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને એમાંથી સૌથી
વધારે શિકતશાળી છે, કાયદાનું શાસન. લોકતાંિતર્ક સમાજમાં આપણે જ
આપણી સરકારના સ્વામી છીએ. પર્જા તરીકે આપણે જ આપણા િનયમો
અને દાિયત્વોની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. આમ તો આપણી સરકારો ઘણી
વાર આપણાથી દૂર અને લાપરવાહ લાગતી હોય છે (અને ઘણી વાર
ખરેખર દૂર અને લાપરવાહ હોય છે), આવા સમયે આપણે પોતાના
સ્વાિમત્વનો દાવો કરીને કાયદાનાં િનયમોનો ઉપયોગ કરીએ, જેથી
હકીકતમાં બદલાવની શરૂઆત થઈ શકે.
કાયદાના શાસનના તર્ણ િસધ્ધાંત છે. પહેલો એ કે કાયદો અગાઉથી જ
લખેલો હોવો જોઇએ, સમયની સાથે સાથે કાયદાઓ બનાવતા જઈને
અથવા ભૂતકાળમાં થયેલાં કાયર્ોને પશ્ચાદવતર્ી ગેરકાનૂની ઘોિષત ન કરી
શકાય. આ િસદ્ધાંતની જૉન એડમ્સે (John Adams) બહુ હોિશયારીથી
વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું હતું કે “આપણે કાયદાઓનું સામર્ાજ્ય છીએ,
મનુષ્યોનું રાષ્ટર્ નહીં.” ( We are an empire of laws, not a nation of
men.)

એનો બીજો િસદ્ધાંત એ છે કે કાયદાઓ સાવર્જિનક કરવાં જોઈએ.
એવી દુિનયામાં જયાં કાયદાઓ િવશે અણસમજ ક્ષમાપાતર્ નથી, આ
િસદ્ધાંત સ્પષ્ટ અને સરળ લાગે છે, પરંતુ હું મારા કપરા અનુભવથી
શીખ્યો છું કે કાયદાને જાહેર કરવાની આવશ્યકતાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં
આવે છે.
આ પહેલા બે િસદ્ધાંતો, અથર્ાત્ કાયદો લખવાનો અને એને પર્કાિશત
કરવાનો, અિનવાયર્ છે પરંતુ પયર્ાપ્ત નથી. કોઈ એવો કાયદો પણ હોઈ
શકે, જેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું હોય કે અશ્વેત લોકો દિક્ષણ
અમેિરકામાં શ્વેત લોકોના લંચ કાઉન્ટર પર ભોજન નહીં લઈ શકે. આ
વાત વ્યાપક રૂપે પર્કાિશત કરી શકાય જેથી આ બંને િસદ્ધાંતોની પુિષ્ટ
થઈ જાય . પરંતુ આ માતર્ કાયદાનો િનયમ થયો, કાયદાનું શાસન
નહીં.
તર્ીજો િસધ્ધાંત એ છે કે કાયદાઓ સામાન્ય હોવાં જોઈએ, એ માતર્
કોઈ એક િવિશષ્ટ વ્યિક્ત કે સમૂહ પર લાગૂ નહીં થવા જોઈએ.
“ભારતીયો અને એિશયાઈ મૂળનાં લોકોએ પોતાની નોંધણી કરાવવી પડશે,
એક પાઉન્ડ નોંધણી કર આપવો પડશે અને હમેશાં પોતાનાં નોંધણીના
પેપસર્ સાથે રાખવાં પડશે” , આમ કહેવું એ કાયદાના શાસનનું મૂળભૂત
રીતે ઉલ્લંઘન છે. આની િવરુદ્ધ જ ગાંધીજીએ દિક્ષણ આિફર્કામાં
સત્યાગર્હની લડત ચલાવી હતી.
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આધુિનક દુિનયામાં આજે પણ િહંસા મોજૂદ છે. આપણે એની િવરુદ્ધ
સંઘષર્ કરવો પડશે. એ િહંસા, જેને િવશે સામ િપતર્ોડાએ વાત કરી હતી;
રાજ્ય દ્વારા િહંસા, આતંકવાદની િહંસા, આપણાં પાડોશી અને પિરવારના
સભ્યો િવરુદ્ધ િહંસા. પરંતુ શારીિરક િહંસાથી પણ વધારે, અન્ય અનેક
પર્કારની િહંસા હોય છે. જેમ કે ગ્લોબલ વાિમર્ંગ અને પર્દૂષણ દ્વારા
આપણા ગર્હ િવરુદ્ધ થતી આઘાતજનક િહંસા. વળી રોગો દ્વારા થતી
િહંસા, જળની અછતથી થતી િહંસા અને અન્ન અિધશેષ (surplus) હોવા
છતાં દુકાળથી થતી િહંસા.
કાયદાના શાસન અનુસાર , કાયદો બધાં માટે સમાન છે, પણ વતર્માન
સમયમાં આવું નથી થતું. આપણે આ દુરસ્ત કરવું પડશે, પણ આપણે
આનાથી વધુ કંઈક કરવું પડશે. આપણે બધાં માટે આિથર્ક અને
રાજનૈિતક અવસરોમાં સમાનતા લાવવાની જરૂર છે. આપણી સરકારો જે
રીતે કામ કરે છે, એને બદલીને અને દુિનયાને નવું સ્વરૂપ આપવાની
કોિશશ કરીને જ આપણે એ સમસ્યાઓ દૂર કરી શકીશું, જેમનો સામનો
આજે આપણે કરી રહયાં છીએ.
ઈન્ટરનેટની આપણી આ દુિનયામાં આપણે હજી એક મુદ્દા પર ધ્યાન
આપવું પડશે, અને એ છે ‘જ્ઞાન પર્ાપ્ત કરવા માટે સમાન અવસર’.
ઈન્ટરનેટની આ મુખ્ય સંભાવના હોવા છતાં આપણે જ્ઞાન પર્ાપ્ત કરતા
પહેલાં જ્ઞાનને ઘણી વાર િકલ્લેબંધ ઘેરામાં જકડી લઈએ છીએ, જ્યાં
પર્ાઈવેટ પાટર્ીઓ પાસેથી લાયસન્સ લેવાં પડે છે. ‘જ્ઞાનની સાવર્િતર્ક પહોંચ’
એ આપણા સમયની મહાન સંભાવના છે અને આપણી પેઢી સમક્ષ મોટો
પડકાર છે. આ આપણા માટે એક અવસર છે, ભિવષ્યનો વારસો છે. આ
મુદ્દો સમાજનાં િવિભન્ન સ્તરોને સમતલ કરવા માટે પાયો નાખી શકે છે,
જેથી આપણે બધાં મળીને િવચાર કરીએ કે લોકતાંિતર્ક સમાજ તરીકે
આપણે પોતાને કેવી રીતે પર્શાિસત કરી શકીએ.

...

સન્ 2016ના અંતમાં સામ સાથે કરેલી યાતર્ાએ મારી આંખો ખોલી નાખી.
અમેિરકામાં મારા 10 વષર્ોના સંઘષર્નો માનો, આ િવષનાશક ઉપાય હતો,
જયાં કાયદા સંબંધી પોસ્ટ માટે મારા પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો, જેમાં
સંઘીય ન્યાયાધીશો દ્વારા સાવર્જિનક સુરક્ષા કોડ બતાવવાનો આદેશ
આપવામાં આવ્યો હતો. ભારતની આ યાતર્ાએ મારી આંખો ખોલી નાખી
પણ મને િવશ્વાસ થઈ ગયો કે જો આપણે સંઘષર્ કરીએ તો દુિનયાને
બદલી શકીએ છીએ.
ગાંધી આશર્મની મુલાકાત, રાજસ્થાનમાં ભાષણો, િદલ્હીમાં સાંસદો સાથે
મુલાકાત જેવાં અનુભવોનું હું જતન કરું છું. પહેલી વાર િદલ્હીમાં આવ્યો
ત્યારે મને ખબર હતી કે આ યાતર્ા િવશેષ હશે. સામ થોડાં કલાક
પહેલાં જ પહોંચી ગયાં હતાં. પ્લેનના દ્વાર પર એક પર્ોટોકોલ અિધકારી
મળ્યાં અને તરત જ કસ્ટમ્સની ઔપચાિરકતા પતાવી દીધી. હું િદનેશ
િતર્વેદીના સરકારી બંગલે પહોંચ્યો અને પહેલી વાર િદનેશને મળ્યો. ત્યાં
એક આકષર્ક ઉદ્યોગપિત માનવ િસંહ પણ હાજર હતાં. તેઓ ઘણી
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િવમાનન કંપનીઓના માિલક હતાં, જેમાં એર એમ્બ્યુલન્સ સેવા પણ
સામેલ હતી. તેઓ િદનેશ અને સામના જૂના િમતર્ હતાં. માનવ અમને
િડનર માટે તાજ હોટેલના જાપાની રેસ્ટોરાંમાં લઈ ગયાં. ત્યાં ‘ માત્સૂતેક’
સૂપ અને ‘સુશી’નું ભોજન કરતાં કરતાં વાતચીતમાં મધર ટેરેસા િવશે વાત
નીકળી.
માનવે ઉદ્દગાર કાઢયો, “ઓહ! એમની તો વાત જ કંઈ ઔર હતી.” મેં
પૂછયું કે એઓ તેમને મળ્યાં હતાં. માનવે િસ્મત કયર્ું અને મને કહયું
કે મધર ટેરેસા એમના નામકરણ સમારંભનાં અધ્યક્ષ હતાં . મેં પૂછયું કે
શું એઓ કેથોિલક છે. એમણે હસીને કહયું, ‘ના, પણ એથી કોઈ
ફરક નથી પડતો. મધર ટેરેસા બહુ જૂના પાિરવાિરક િમતર્ હતાં.” એમણે
ઝટ દઈને પોતાનું પસર્ કાઢયું અને એમાંથી એક ફોટો કાઢીને બતાવ્યો,
જેમાં િસ્મત કરી રહેલા મધર ટેરેસા સાથે એક બાળક હતું, જે એઓ
પોતે જ હતાં.
હું બહુ પર્ભાિવત થયો. પછી સામે કહ્યું, “ હા, તેઓ સતત કામ કરતાં.
મને યાદ છે, એક વાર પ્લેનમાં તેઓ મારી પાસે આવ્યાં અને કહયું,
સામ, તમારે આ વાંચવું જોઈએ”. પછી તેમણે સામ િપતર્ોડાને એક કાડર્
આપ્યું, જેમાં બાઈબલનાં અમુક શબ્દો લખ્યાં હતાં. સામે કહ્યું કે તેઓ
આવાં કાડર્ ઘણી વાર આપતાં હતાં . સામ પાસે આજે પણ એમનાં
કાડ્સર્ છે.
મેં િટપ્પણી કરી કે આ સાચે જ હકીકતમાં બહુ ઉલ્લેખનીય છે કે,
અહીં અમે ચાર જણાં િડનર કરી રહયાં હતાં અને એમાંથી બે જણાં
મધર ટેરેસાને ઓળખતાં હતાં. આ સાંભળીને સામ અને માનવ હસવાં
માંડયાં.
િદનેશ કોલકત્તાથી સાંસદ છે,જયાં મધર ટેરેસાનું મુખ્યાલય હતું. િદનેશે
િસ્મત ફરકાવતા સમજાવ્યું કે એઓ એમની પત્ની સાથે પોતાની નાની
કારમાં મધર ટેરેસાને લઈને આખા શહેરમાં ફરતાં. તેઓ આગળની સીટ
ઉપર બેસતાં અને િદનેશ અને એમની પત્નીને સૂચના આપતાં કે કેવી
રીતે ડર્ાઈવ કરવું અને કયાં ડર્ાઈવ કરવાનું છે. નોબેલ શાંિત પુરસ્કાર
પર્ાપ્ત કરીને તેઓ પાછાં ફયર્ાં ત્યારે િદનેશ િદલ્હીથી કોલકત્તા એમની
સાથે ગયાં અને એમનાં ઘરે પરત લઇ ગયાં. િદનેશે કહ્યું, “એમની
ઈચ્છાશિક્ત અત્યંત દ્દઢ હતી.”
િડનર માટે હાજર ચારમાંથી તર્ણ જણાં મધર ટેરેસાને વ્યિકતગત રીતે
જાણતાં હતાં. હું પર્ભાિવત થયો. ખરેખર, હું ભારત પાસેથી ઘણું શીખી
શકું છું. આ વાતથી જ સત્યાગર્હ આંદોલનની સંભાિવત સફળતા િવશે
મારી આશા ફરી જન્મી. યુ, એસ. અને યુરોપમાં કાનૂની આકર્મણને
કારણે મારી આશા ધૂંધળી થતી જતી હતી, અને ભારતમાં જાણે અંધારી
સુરંગને અંિતમ છેડે આશાનું િકરણ દેખાતું હતું . ભારતમાં લોકો આ વાત
કદાચ સાંભળશે, એમ િવચારીને મેં વારંવાર અહીં આવવાનું નક્કી કયર્ુ. હું
આ કરવા ઈચ્છતો હતો, જેમ કે ન્યાયાધીશ રાનડેએ યોગ્ય જ કહયું
છે, ‘મારી જાતને િશિક્ષત કરવા માટે અને મારાં શાસકોને પણ િશિક્ષત

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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કરવા માટે’. જ્ઞાનનો સાવર્િતર્ક પહોંચ આપણા યુગની મહાન સંભાવના છે
અને આ સંભાવનાને હકીકતમાં બદલવો, એ આપણા યુગનો મોટો પડકાર
છે. મારાં પર્યત્નો ચાલુ રાખવાનો દ્દઢ િનણર્ય કરીને હું ભારતથી પાછો
ફયર્ો.

સાબરમતી આશર્મની મુલાકાત િવશે નોંધસાબરમતી આશર્મની મુલાકાત િવશે નોંધ.
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સાબરમતી આશર્મમાં કાયર્શાળા દરમ્યાન મહત્વપૂણર્ મુદ્દાઓની નોંધ કરી રહેલાં સામ
િપતર્ોડા.

સાબરમતી આશર્મમાં સારાભાઇ નાસ્તો કરતી વખતે( ફોલ્ડર પકડીને ઊભેલાં)
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સાબરમતી આશર્મમાં ફોટો પડાવતાં કાલર્, સામ અને િદનેશ િતર્વેદી.

કોચરબ આશર્મમાં સૂતર કાંતતા િવદ્યાથર્ીઓ.
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કોચરબ આશર્મમાં ગાંધીજીના પોસ્ટકાડ્સર્ જોઈ રહેલાં ઈલા ભટ્ટ.

સાબરમતી આશર્મમાં એકઠાં થયેલાં િવદ્યાથર્ીઓ.
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અમેિરકા અને ભારતમાં જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચઅમેિરકા અને ભારતમાં જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ,
ડૉડૉ.સામ િપતર્ોડાની િટપ્પણીઓસામ િપતર્ોડાની િટપ્પણીઓ
14 જૂન જૂન,2017, ધ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ ધ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ, સૈન ફર્ાિન્સસ્કો સૈન ફર્ાિન્સસ્કો
રાજદૂત વેંકટેશન અશોક; મારાં િમતર્ કાલર્, જેમને હું ઘણાં વષર્ોથી ઓળખું
છું અને અમે ભારત અને અમેિરકામાં સાથે કામ કરતાં રહ્યાં છીએ તથા
અમારા યજમાન શર્ી. કાહલે . ભાઈઓ અને બહેનો. નમસ્તે.
ખરેખર આ મારું સૌભાગ્ય છે કે હું આ િવશેષ અવસર પર આપની
સાથે ભારત અને અમેિરકાનાં સિહયારા જ્ઞાન િવશે વાત કરવાનો છું.
આ યોજનામાં મને સ્પષ્ટ ત્યારે જ રસ પડ્યો, જયારે હું સન્ 2006ના
લગભગ મધ્યમાં ડૉ. મનમોહન િસંહ દ્વારા સ્થાિપત રાષ્ટર્ીય જ્ઞાન
આયોગની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યો હતો. એ સમયે અમને એવી સંસ્થાઓ
અને બુિનયાદી માળખાના િનમર્ાણમાં રસ હતો, જેની ભારતને એકવીસમી
સદીમાં જ્ઞાન આધાિરત અથર્વ્યવસ્થા ચલાવવા માટે જરૂર પડવાની હતી.
અમે મૂળભૂત રીતે જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ ઉપર ધ્યાન કેંિદર્ત કયર્ું,
જેમાં પુસ્તકાલય, નેટવકર્, અનુવાદ, હકારાત્મક કાયર્વાહી કાયર્કર્મ,
અનામત, ક્વોટા( quotas), બર્ોડબેન્ડ નેટવકર્ સામેલ છે. અમે બધાં જ
પર્કારના િશક્ષણ , જેમ કે પર્ાથિમકથી માધ્યિમક િવદ્યાલય સુધીનું િશક્ષણ
, વ્યાવસાિયક િશક્ષણ , િવશ્વિવદ્યાલયીન િશક્ષણ , િચિકત્સા િશક્ષણ,
દૂરસ્થ િશક્ષણ, ઓપન સોસર્વેયર અને િશક્ષકોના પર્િશક્ષણ પર ધ્યાન
આપ્યું.
પછી અમે જ્ઞાનના સજર્ન પર પણ િવચાર કયર્ો; જ્ઞાનનું સજર્ન કોણ
કરે છે, જ્ઞાનનું સજર્ન કેવી રીતે થાય છે. સાથે સાથે અમે કૃિષ,
સ્વાસ્થ્ય અને લઘુ તથા મધ્યમ ઉદ્યોગોમાં બૌિદ્ધક સંપિત્ત ( Intellectual
Property ) , પેટેન્ટ્સ, કૉપીરાઈટ, ટર્ેડમાક્સર્ અને જ્ઞાનના ઉપયોગ પર
પણ ધ્યાન આપ્યું. અંતતઃ શાસનમાં જ્ઞાનની ભૂિમકા પર પણ ધ્યાન
આપ્યું. આ પહેલના ફળસ્વરૂપે, અમે નેશનલ નૉલેજ નેટવકર્ િવકસાવ્યું.
અમે પયર્ાવરણ, ઉજર્ા, જળ અને િશક્ષકોના પર્િશક્ષણ માટે ઘણાં પોટર્લ
તૈયાર કયર્ા છે. પછી અંતે અમે મહાત્મા ગાંધી પર એક િવશાળ પોટર્લ
તૈયાર કયર્ું.
બચપણમાં હું દસ વષર્ની ઉમરે ગાંધીવાદી શાળામાં જતો હતો . અમારી
દૈિનક જીવનચયર્ામાં ગાંધીવાદી મૂલ્યો દ્ઢતાપૂવર્ક રોપવામાં આવ્યાં હતાં.
ઓિરસામાં રહેનારા એક ગુજરાતી પિરવાર તરીકે મારાં માતાિપતા માટે
ગુજરાત સાથેનું એકમાતર્ જોડાણ ગાંધી જ હતાં. અમે ગાંધીને અમારા
િવચારોમાં અને અમારા રોજ-બ-રોજના જીવનમાં સતત જીવંત રાખતાં.
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જ્યારે અમે ગાંધી પોટર્લ પર કામ કરી રહયાં હતાં, લગભગ ત્યારે જ
મેં કાલર્નું કામ જોયું અને અમે એકબીજાના સંપકર્માં આવ્યાં. કાલર્નું
િમશન હતું –સરકારી દસ્તાવેજોમાંથી માનકો લઈને ઈન્ટરનેટ પર મૂકવાનાં.
મને લાગ્યું કે આ બહુ મહત્વપૂણર્ પહેલ હતી, પણ દર વખતે જયારે
કાલેર્ એમ કરવાની કોિશશ કરી, એમના પર સરકારો દ્વારા કોટર્ કેસ
દાખલ કરવામાં આવ્યાં.
બધી જ સરકારોને એવું લાગે છે કે સાવર્જિનક માનકો, પછી ભલે એ
સુરક્ષા, આગ કે પછી િબિલ્ડંગ કૉડ હોય, એ બધાં સરકારની સંપિત્ત છે.
સરકારો કહે છે કે કાલર્ આ બધાં દસ્તાવેજોને ઈન્ટરનેટ પર મૂકીને
બૌિદ્ધક સંપિત્ત (Intellectual Property IP) ના કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરી
રહ્યાં છે.
જ્યારે મેં એ િવશે સાંભળ્યું, તો હું હજી વધારે ઉત્તેિજત થઈ ગયો,
કારણ કે મારે માટે તો આ સત્યાગર્હની ગાંધીવાદી પદ્ધિત હતી. મેં કહયું,
“કાલર્, આપણે આ લડત લડવાની જરૂર છે. એ લોકો કાનૂની રીતે
સાચાં હોઈ શકે છે , પરંતુ નૈિતક રીતે ખોટાં છે.”
હષર્ધ્વિન
હકીકતમાં આ બધાં જ માનકો સાવર્જિનક સુરક્ષા અને બધાંની ભલાઈ
માટે છે. તો પછી તમે જનતાને આ માનકો સુધી પહોંચવાની અનુમિત
કેમ નથી આપતાં? મારા ઘરમાં ઇલેિક્ટર્ક વાયરો માટે મારે શા માટે
માનકો ખરીદવા પડે, જયારે મને ખબર છે કે ખરાબ વાયરોથી આગનું
જોખમ હોય છે?
સરકાર તમને આવું કરવાની અનુમિત નથી આપતી. કાલર્ આખી દુિનયામાં,
યુ. એસ., જમર્ની, ભારત, બધે જ કોટર્ કેસનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
અમારું કામ મુખ્ય રૂપે આની સામે નૈિતક આધાર પર લડવાનું છે, કે
આ સાવર્જિનક માિહતી છે અને એને સાવર્જિનક કરવી જોઈએ. કોઈએ
પણ સરકારનાં જૂનાં , કાળગર્સ્ત ( Obsolete ) કાયદાઓ પર ધ્યાન ન
આપવું જોઈએ.
જયારે હું ઈન્ટરનેટ અને ઈન્ટરનેટની ક્ષમતા જોઉં છું, તો મને લાગે છે
કે જ્ઞાન અને ઈન્ટરનેટનાં અવસરોનો લાભ લેવા માટે આપણી માનિસકતા
બહુ જૂની છે. ભારતમાં મેં ઘણી વાર કહયું છે કે આપણી માનિસકતા
19 મી સદીની છે, આપણી પાસે 20 મી સદીની પર્િકર્યાઓ છે અને 21
મી સદીના માિહતી યુગનાં અવસરો છે.
કાલર્ આ માનકો સાથે જે ખરેખર કરવા માગે છે; એ છે, તેઓ
જનતાના ધ્યાનમાં લાવવા માંગે છે કે આપણે આપણાં કાયદાઓને બદલવાં
જ જોઈએ.
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જયાં પણ તમે જોશો તો તમને દેખાશે કે બધી જ પર્િકર્યાઓ કાળગર્સ્ત
છે. ક્યાંય પણ તમને કોઈ નહીં દેખાય, જે જૂની પર્િકર્યાઓ િવરુદ્ધ
ઊભા થઈને કહે કે , “આને બદલવાની જરૂર છે અને આપણે નવી
પર્િકર્યાઓની, નવા કાયદાઓની આવશ્યક્તા છે.” થોડો બદલાવ થઈ રહ્યો
છે પણ જેટલી ઝડપથી થવો જોઈએ તેટલી ઝડપથી નથી થઈ રહ્યો.
જો આપણે જ્ઞાનની અથર્વ્યવસ્થા(knowledge economy) જોઈએ તો સમજાય
છે કે જ્ઞાન વાસ્તવમાં ભિવષ્યની લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ છે. વતર્માનમાં,
લોકશાહીના તર્ણ સ્તંભ છે : કાયર્પાિલકા, ન્યાય પાિલકા અને વહીવટી
તંતર્.
અમને ખાતરી છે કે જ્ઞાન અને માિહતી ભિવષ્યની લોકશાહીની ચાવી છે.
જો કે આ સંદેશ મોટા ભાગના લોકો સુધી નથી પહોંચ્યો. આજે, એક
તરફ આપણી પાસે એ જ બધાં કાયદાઓ છે, જે અછતની અથર્વ્યવસ્થા
પર આધાિરત છે, જયારે આપણે એવી દુિનયામાં રહીએ છીએ, જયાં
આપણી અથર્વ્યવસ્થા પર્ચુરતાની છે.
તમને એક દાખલો આપું, ભારતમાં આપણે બહુ અિધક માતર્ામાં ખાદ્ય
પદાથર્ોનું ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ. આ વાત બહુ સમય પહેલાંની નથી,
જયારે લૉકોને કહેવામાં આવતું કે ભારત 60 કરોડ લોકોનું પેટ નહીં
ભરી શકે. ભારતને ‘ ઝોળી ફેરવનાર’ (Basket Case) દેશ માનવામાં
આવતો હતો. પરંતુ આજે ભારત ન કેવળ 120 કરોડ લોકોનું પેટ ભરી
શકે છે, બલ્કે ભારતમાં અિતિરક્ત અનાજ છે. તેમ છતાં ભારતમાં 20
કરોડ લોકો ભૂખ્યાં રહે છે કારણ કે આપણે લૉજીિસ્ટક્સ ( માલને એક
જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવા) માં સૂચના પર્ોદ્યોિગકીનો ઉપયોગ
યોગ્ય લોકોને યોગ્ય સમયે અનાજ પહોંચાડવા માટે નથી કયર્ો.
આ એવાં પડકારો છે ,જેને માટે નવી માનિસકતા અને નવી િવચારણાની
આવશ્યકતા છે.
આ વાત સાચે જ મને એ િદશામાં દોરી જાય છે, જયાં હું થોડા
સમયથી કામ કરી રહ્યો છું. મારું માનવું છે કે દુિનયાની પુનરર્ચના
અિનવાયર્પણે કરવાની જરૂર છે.
કાલર્ અને હું લગભગ બે વષર્ોથી આ બાબત વાતચીત કરી રહયાં છીએ.
છેલ્લી વાર આ દુિનયાની પુનરર્ચના િદ્વતીય િવશ્વયુદ્ધ પછી યુ. એસ.
દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જયારે સંયુક્ત રાષ્ટર્સંઘ ; િવશ્વ બેંક;
અન્તરર્ાષ્ટીય મુદર્ા કોષ; નાટો; િવશ્વ વેપાર સંગઠન.; સકળ ઘરેલું ઉત્પાદન
; સકળ રાષ્ટર્ીય ઉત્પાદન ; વ્યિકતદીઠ આવક; લેણદેણનું સરવૈયું; વેપારમાં
ખાધ અને આવાં અનેક સૂચકો તૈયાર કરવામાં આવ્યાં હતાં.
આ રચના તૈયાર કયર્ા પછી તરત 20 વષર્ોના સંિક્ષપ્ત ગાળામાં દુિનયામાંથી
ઉપિનવેશવાદ સમાપ્ત થઈ ગયો. દેંગ િશયાઓિપંગ આવ્યાં અને કહ્યું, “હું
પૂંજીવાદ અને સામ્યવાદને ભેગાં કરવાનો છું.” ગોબર્ાચેવ આવ્યાં અને
સોિવયેટ સંઘની જરૂરતોથી એકદમ િવપરીત બોલ્યાં. એઓ પોતાના દેશમાં
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આ પર્યોગમાં અસફળ રહયાં, પણ આ પર્યોગ દ્વારા ઘણાં બધાં નાના
દેશોની ઉજર્ા બહાર લાવવામાં એઓ સફળ રહયાં.
આ બધાં લોકો લોકશાહી, મુક્ત બજાર, પૂંજીવાદ, માનવાિધકારની એ જ
આકાંક્ષાઓ સાથે નવી રચના લઈ આવ્યાં, જે જૂની રચનાનાં જ મૂળભૂત
િસદ્ધાંતો હતા. આ રચના યુ. એસ. માટે બહુ સારી નીવડી. પણ
દુિનયાનાં ઘણાં દેશો માટે આ રચના માપનીય , વાંછનીય અને વ્યવહાિરક
નથી.
માિહતી (Information ) આપણને એક નવી રચના તૈયાર કરવાનો અવસર
પર્દાન કરે છે, જે સવર્સમાવેશ, મનુષ્યની જરૂરતો, નવા આિથર્ક ઉપાયો,
પુનઃસંચારક્ષમ અથર્વ્યવસ્થા, પયર્ાવરણ અને ઉપભોગને સ્થાને સંરક્ષણ પર
અને અંતતોગત્વા, અિહંસા પર વધારે કેંિદર્ત છે.
તાળીઓ.

વળી, આ કાયર્ પણ ગાંધીવાદી િવચારો સાથે જોડાયેલું છે. મારું માનવું છે
કે આજે દુિનયામાં ગાંધી અિધક પર્ાસંિગક છે, એટલાં ઈિતહાસમાં પહેલાં
ક્યારેય નહોતાં.
ઈન્ટરનેટના માધ્યમ વડે આપણે વાસ્તવમાં ગાંધીવાદી િવચારોને યુવાઓના
એક બહુ મોટા વગર્ સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. આજે આપણી પાસે
દુિનયામાં જે બધું છે; નવી ટેકનોલોજી અને સંભાવનાઓ ; એટલે કદાચ
લડવાનું કોઈ કારણ જ નથી. કારણ કે આવતાં 20 વષર્ોમાં દીઘર્ાયુ
જીવન, ઉત્પાદન, અન્ન, પિરવહન, સંચાર, િચિકત્સા, પયર્ાવરણ, ઉજર્ાનાં
ક્ષેતર્ોમાં ઘણાં પિરવતર્નો થવાનાં છે.
આને લીધે આપણા સમાજને પુનર્ગિઠત કરવાનો એકદમ નવો જ માગર્
મળશે.
આજે દુિનયાને નવું સ્વરૂપ આપવા િવશે બહુ જ ઓછી ચચર્ા થાય છે.
દરેક વ્યિકત જૂની રચનામાં જ કેદ છે. દરેક વ્યિક્ત એમ જ િવચારે
છે કે આપણે યુ. એસ. ની નકલ કરવી જોઈએ અને એ જ કરવું
જોઈએ જે યુ. એસ. એ 70 વષર્ો પહેલાં કયર્ુ હતું. હું એવાં લોકોમાંનો
એક છું, જેઓ દ્ઢતાપૂવર્ક માને છે કે એ રચના હવે િબલકુલ કામ
નથી આવતી.
મને લાગે છે કે કાલર્, ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ અને બીજાં બધાં લોકો એક
રીતે તો માિહતીને લોકતાંિતર્ક બનાવવા માટે, લોકોને સક્ષમ બનાવવા માટે,
એમના પોતાના ભાિવ પર વધારે અિધકાર આપવા માટે અને લોકશાહીમાં
ભાગ લેવા માટે પર્ેિરત કરવાનો પર્યત્ન કરી રહ્યાં છે.
આજે ઘણાં દેશોમાં લોકશાહી છે, પણ કોઇ કાયર્ કરવા માટે બહુ
આઝાદી નથી.
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ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ અને ઈન્ટરનેટ આ પર્કારનાં દસ્તાવેજો અિધકતર
જનતા સુધી પહોંચાડે છે, જેથી આ દસ્તાવેજો ગમે તે સમયે, ગમે ત્યાં
ઉપલબ્ધ હોય, સુલભ હોય, અને લગભગ મફત હોય . આનાથી
દુિનયાને વાસ્તવમાં િવિભન્ન આયામો પર્ાપ્ત થશે.
હું આ સંભાવના િવશે બહુ ઉત્સાિહત છું. હું પણ એમાં સામેલ થવા
ઈચ્છું છું. મને ખુશી છે કે મને આજે તક મળી છે કે હું કાલર્ સાથે
અહીં છું.
કાલર્ અને હું ગયા વષેર્ ઓક્ટોબરમાં ભારત ગયાં હતાં. 2જી ઓકટોબરે
ગાંધી આશર્મમાં અમારો મુખ્ય કાયર્કર્મ હતો, જેમાં મેં લગભગ 100
લોકોને બોલાવ્યાં હતાં.
અમે બધાંએ એક િદવસ એ િવચારવામાં ગાળ્યો કે આપણે ગાંધીવાદી
િવચારોને કેવી રીતે ફેલાવી શકીએ? કેવી રીતે આપણે ઘરો, સમુદાયો,
શહેરો, રાજ્યો, દેશો અને િવિભન્ન દેશો વચ્ચે આપસમાં અિહંસા પહોંચાડી
શકીએ?
કમનસીબે દુિનયામાં અિહંસા માટે ભાગ્યે જ કોઈ સંસ્થા કામ કરી રહી
છે. ટેબલ પર શાંિતની ચચર્ા કરનારાં બધાં લોકો મૂળ રૂપે સૈન્યના છે.
એમને અિહંસામાં કોઈ રસ નથી. અિહંસા ક્યારેય શીખવી નથી શકાતી.
હું િશકાગોમાં રહું છું. હુ 53 વષર્ િશકાગોમાં રહયો છું. હું તમને કહેવા
માંગુ છું કે બધી ટેકનોલોજી અને સંપિત્ત હોવા છતાં, દરેક પર્કારની
કુશળતા હોવા છતાં, િશકાગો 53 વષર્ોમાં િબલકુલ બદલાયું નથી. િશકાગોમાં
ચારે બાજુ પહેલાથી વધારે ગોળીબાર થાય છે.
આ બધાંની પાછળ કોઈ કારણ પણ નથી.
તમને આ જાણીને નવાઈ લાગશે કે યુ. એસ.માં કુલ વસ્તીના લગભગ
1 ટકા લોકો જેલમાં છે. દર સો વ્યિક્તએ સૌથી વધારે કેદીઓ યુ.
એસ.માં છે. મને જાણકારી આપવામાં આવી છે કે િવશ્વની સરેરાશ દર
હજાર વ્યિક્તએ એક કેદી છે ,જયારે યુ. એસ. માં દર સો વ્યિક્તએ
એક કેદી છે, જે અકલ્પનીય છે.
મને લાગે છે કે માિહતી ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આજે અમે જે કાંઈ
કરી રહયાં છીએ, એ જ્ઞાન વધારેમાં વધારે લોકો સુધી પહોંચાડવાની જરૂર
છે. એમને યોગ્ય સાધનો વડે સજ્જ કરવાની જરૂર છે, અને અહીં
અમે એ જ કરવાનો પર્યાસ કરી રહ્યાં છીએ.
ભારતનાં 500.000 પુસ્તકો લઈને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર મૂકવાં, એ બહુ
મોટું કામ છે. મને ખબર છે કે ભારતીય ભાષાઓ, જેમ કે ગુજરાતી,
બંગાળી, ઓિડયા, તિમળ, િહંદીમાં ઘણાં મહાન પુસ્તકો છે ,જે આખી
દુિનયાનાં વાચકોને વાંચવા નથી મળતાં.
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એમને એ પણ ખબર નથી કે આ સાિહત્ય સાથર્ક છે. જયારે પણ
લોકો સાિહત્ય િવશે વાત કરે છે , તો કેવળ અંગર્ેજી સાિહત્ય િવશે જ
વાત કરે છે. તિમળ સાિહત્ય િવશે તો કોઈ િવચાર પણ નથી કરતું.
બે મિહના પહેલાં , હુ મારાં એક િમતર્ને મળ્યો. એમણે કહ્યું કે
તાિમલનાડુના એક પુસ્તકાલયમાં એમને એક પુસ્તક મળ્યુ, જે 600 વષર્
જૂનું હતું. એમણે જણાવ્યું કે આ પુસ્તકમાં એમણે બાળ-ઉછેર પર એક
પર્કરણ વાંચ્યું. એમણે કહ્યું , “ જો હું આજે આ પર્કરણ અંગર્ેજીમાં
અનૂિદત કરું તો બધાં ડોક્ટરો અચંબામાં પડી જશે.” પરંતુ કોણ જાણે
કેમ, આ સાિહત્ય લુપ્ત થઈ ગયું કારણ કે એ સ્થાિનક ભાષામાં
લખાયેલું હતું.
આપણને મશીનની અનુવાદ-ક્ષમતાઓની જરૂર છે, જે આ િવિભન્ન
ભાષાઓમાંથી ઘણાં સારાં પુસ્તકોને અંગર્ેજીમાં અનૂિદત કરી શકે. કાલેર્
અમુક ભારતીય ભાષાઓના પુસ્તકોને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર મૂકવાની જે
અજમાયેશ કરી છે, એ એક મહાન યોગદાન છે. આ એક સારી
શરૂઆત છે અને મને આશા છે કે અન્ય ભારતીય ભાષાઓનાં વધુ ને
વધુ પુસ્તકો ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર ઉપલબ્ધ થશે.
કાલર્, તમે કરેલાં સખત પિરશર્મ માટે હું તમારો આભાર માનું છું અને
તમે જે કયર્ુ છે, એની ખરેખર પર્શંસા કરું છું. હું ઈચ્છું છું કે તમે
ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ અને જે પુસ્તકો તમે ઈન્ટરનેટ પર મૂક્યાં છે, એ
િવશે અમને કંઈક વધું જણાવો તથા જે કંઈ ચાલી રહયું છે ,એ િવશે
અમને થોડા વધુ િશિક્ષત બનાવો.
ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર હાજર રહેવાની મને ખુશી છે. આ સાચે જ
કોઈ મંિદરમાં આવવા જેવું છે. મારા માટે આ બહુ મહત્ત્વપૂણર્ છે, કેમ
કે આ જ્ઞાનનું મંિદર છે. આ િબિલ્ડંગ િવશે મને કંઈજ ખબર નહોતી.
મેં એને િવશે વાંચ્યું હતું. કાલર્ પાસેથી મેં આને િવશે સાંભળ્યું હતું.
પણ હું અહીં આવીને બહુ ખુશ છું.
હું આશા કરું છું કે અહીં વારેવારે આવું, તમારા બધાં સાથે કામ કરું
અને વાસ્તવમાં અહીં જે થઈ રહ્યું છે , એ િવશે થોડું શીખી શકું. આ
સાથે જ, ફરી એક વાર, હું આપ સહુનો આભાર માનું છું.
હું પેનલના મારા સાથીઓનો આભાર માનું છું. હું થોડાં પર્મુખ લોકોની
ઓળખ કરાવીને એમનાં નામ કહેવા માંગું છું, કારણ કે એઓ મારાં ગાઢ
િમતર્ો અને પિરવારજનો છે અને અહીં હાજર છે. સૌથી પહેલાં, મારી
પૌતર્ી, આરીયા અહીં છે, એ વાતની મને ખુશી છે.
તાળીઓ.

આ પહેલી વાર જ એણે મારું ભાષણ સાંભળ્યું છે. એ હંમેશા મને
પૂછતી રહે છે, એણે પૂછ્યું, “દાદા”. દાદા એટલે ગર્ાન્ડ ફાધર. એણે કહ્યું
, “તમે શેના િવશે વાત કરવાના છો?” મેં કહયું, “મને ખબર નથી.”

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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એણે પૂછયું, “શું તમે નોટ્સ તૈયાર કરી છે?”. મેં કહયું, “નહીં.”
હાસ્ય
એણે પૂછયું, “શું તમે ભારતમાં તમારા ટેિલફોન સંબંધી કાયર્ િવશે વાત
કરવાના છો?”. મેં કહયું, “ના”.
એણે ફરી પાછું પૂછયું, “તો પછી તમે શેના િવશે વાત કરવાનાં છો ?”.
મને ખુશી છે કે એ અહીં છે.
મારી િદકરી પણ અહીં છે અને જયારે હું સાવર્જિનક ભાષણો આપું છું,
તો એને િવશે િચંતામાં રહું છું કે એને કેવી રીતે ખુશ કરું. જો હું
સારું ભાષણ ન આપું તો એ કહેશે, “ડેડ, આ સારું નહોતું.”
હાસ્ય
મારી પત્ની અને મારી પુતર્વધૂ પણ અહીં છે. મારાં બહુ નજીકના િમતર્,
ભારતનાં સાંસદ, િદનેશ િતર્વેદી સપિરવાર, પત્ની અને પુતર્ સાથે, અહીં
હાજર છે.
તાળીઓ
મારાં અન્ય એક િમતર્, રજત ગુપ્તા પણ અહીં છે. અહીં આવવા માટે
ધન્યવાદ.
તાળીઓ
અંતમાં, મારાં અન્ય એક િમતર્, િનશીથ દેસાઈ અને એમનો આખો
પિરવાર મુંબઈથી અહીં આવ્યો છે. આભાર, િનશીથભાઈ.
અને આપ સૌનો પણ અહીં આવવા માટે આભાર અને અમારા યજમાન
બનવા માટે ધન્યવાદ. આભાર.
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જૂન 2017ના કાયર્કર્મ વખતે આ અવસર િનિમત્તે િબિલ્ડંગની બહાર ગાંધીના પોસ્ટર
લગાવવામાં આવ્યાં હતાં. ડેિવડ ગ્લેનરીન હાટર્ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.
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સમોસા, નાન, કેરીની લસ્સી અને મુંબઈથી મંગાવવામાં આવેલાં િવિવધ અથાણાં તથા
મસાલેદાર ડર્ાય ફર્ુટ્સ પીરસવામાં આવ્યાં. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો
ફોટો.

ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવમાં, િદનેશ િતર્વેદી( ડાબી બાજુએ) કાયર્કર્મ પહેલાં અથાણાં તેમ
જ સમોસાની િલજ્જત માણી રહયાં છે. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો
ફોટો.
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િબર્વસ્ટર કાહલે(Brewster Kahle) અને સામ િપતર્ોડા કાયર્કર્મ પહેલાં િવચારિવમશર્
કરી રહયાં છે. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.

િદનેશ િતર્વેદી અને એમનો પિરવાર ભાષણ સાંભળી રહયાં છે. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્
દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.

44
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ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવમાં,કાયર્કર્મ પૂરો થયા પછી પગિથયાં પર કેરીની લસ્સીની
િલજ્જત માણતાં. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.

ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવમાં, માનનીય રાજદૂત વેંકટેશન અશોક પૂજાના ઘંટનું મહત્ત્વ
સમજાવતાં. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.
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ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ, જ્ઞાનનું મંિદર છે, જે એક પિરવિતર્ત ચચર્માં બનાવવામાં આવ્યું
છે. એને માટે 20 પાઉન્ડના એક પૂજાઘંટની અપર્ણિવિધના કાયર્કર્મની અધ્યક્ષતા
કરી રહેલાં રાજદૂત અશોક. ડેિવડ ગ્લેન રીનહાટર્ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.
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ભારત અને અમેિરકામાં જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચભારત અને અમેિરકામાં જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ,
કાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓકાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓ.

14 જૂન જૂન,  2017, ધ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ ધ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ, સૈન ફર્ાંિસસ્કો સૈન ફર્ાંિસસ્કો
આભાર સામ ! હું બહુ ખુશ છું કે ઑકટોબર મિહના દરમ્યાન આખા
ભારતમાં સામ સાથે જ જતો હતો, જયાં જયાં એઓ િવચારમંથન માટે
જતાં હતાં. અમે ગાંધીજીના જન્મિદવસે સાબરમતી આશર્મમાં વ્યાખ્યાન
આપ્યાં, ઈિન્ડયન ઈિન્સ્ટટ્યુશન ઑફ એિન્જિનયસર્માં ભાષણો આપ્યાં, મેયો
બૉયઝ કૉલેજમાં, રાજસ્થાન કેંદર્ીય િવશ્વિવદ્યાલયમાં ભાષણો આપ્યાં અને
બધે જ પર્શંસકોના ટોળાએ એમને ઘેરી લીધાં હતાં. અમે જયારે ગાંધી
આશર્મમાં કારની બહાર નીકળ્યાં, તો લગભગ 100 લોકો સેલ્ફી લેવા માટે
એમને ઘેરી વળ્યાં હતાં.
છેલ્લાં 50 વષર્ોથી એઓ ભારતમાં પોતાનું યોગદાન આપી રહયાં છે. દરેક
ગામમાં ટેિલફોન પહોંચાડવાથી માંડીને હાલમાં ખાદ્ય બેંક અને એવી ઘણી
બાબતોમાં વડાપર્ધાનોને સલાહ આપવામાં એમનું િવપુલ યોગદાન છે. આજે
રાતર્ે અમારી સાથે હાજર રહેવા માટે તમારો આભાર.
હું મારા ભાષણનો િનષ્કષર્ કહેતાં પહેલાં અમુક લોકોનો આભાર માનવા
ઈચ્છું છું, જેમના પર્યાસોને લીધે આજે રાતર્ે આપણે અહીં એકઠાં થયાં
છે. ‘િડજીટલ લાયબર્ેરી ઓફ ઈિન્ડયા’ કાનેર્ગી મેલન િવશ્વિવદ્યાલય અને
િમિલયન બુક્સ પર્ોજેક્ટના અગર્દૂત પર્ોફેસર રાજ રેડ્ડી અને ડીન ગ્લોિરયા
સેંટ. ક્લેયરનાં સ્વપ્નદશર્ી પર્યાસો િવના સંભવ ન થઈ શકી હોત.
ભારતમાં િડજીટલ લાયબર્ેરી પિરયોજનાનાં અધ્યક્ષ પર્િતિષ્ઠત કોમ્પ્યુટર
વૈજ્ઞાિનક, પર્ોફેસર નારાયણસ્વામી બાલકૃષ્ણન છે. િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ
ઈિન્ડયા હવે ભારત સરકારની પિરયોજના છે અને દેશભરમાં એના 25
સ્કેન સેંટર છે. આ એક િવશાળ ઉપકર્મ છે.
લાયબર્ેરીમાં 550,000 પુસ્તકો સ્કેન કરીને રાખવામાં આવ્યાં છે અને
ઇન્ટરનેટ આકર્ાઈવમાં 400,000 કરતાં પણ વધારે િસ્પિનંગ ઉપલબ્ધ છે.
અમે આ પિરયોજના સાથે ઘિનષ્ઠતાથી જોડાયાં છીએ, એનો અમને બહું
આનંદ છે.
આ સંગર્હ ખરેખર ઉલ્લેખનીય છે, ખાસ કરીને ભારતીય ભાષાઓના
સંદભર્માં. એમાં લગભગ 45,000થી પણ વધારે પુસ્તકો િહંદીમાં, 33,000
સંસ્કૃતમાં, 30,000 બંગાળીમાં અને અન્ય ભાષાઓમાં પણ પુસ્તકો છે.
એકંદરે 50 િવિભન્ન ભાષાઓમાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે.
જયારે ઈન્ટરનેટ પર પુસ્તકો મૂકવામાં આવે છે, તો તમે જોઈ શકશો કે
મૂળ પી.ડી.એફ. ફાઈલ ઉપરાંત એ બધાંને ઓિપ્ટકલ કેરેક્ટર
રેકિગ્નશનમાંથી પણ પસાર કરવામાં આવે છે.
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ઓિપ્ટકલ કેરેકટર રેકિગ્નશન ઉપરાંત , આ પુસ્તકો એવાં ફોમેર્ટમાં
રૂપાંતિરત કરવામાં આવે છે જે તમારા ઈ-બુક રીડર, તમારા િકંડલ અને
તમારા ટેબ્લેટમાં પણ કામ કરી શકે. અિત િવકિસત માપદંડોનો ઉપયોગ
કરીને તમે આ સંગર્હમાંથી કોઈ પણ પુસ્તક શોધી શકો છો અને
પુસ્તકની અંદર સુદ્ધાં કંઈ પણ શોધ કરી શકો છો.
પુસ્તકોના આ સંગર્હમાં અમે જે કાંઈ કરવા ઈચ્છીએ છીએ, એમાંથી
એક છે, મેટા ડાટાને સુધારવાની કોિશશ. ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવનાં અમારાં
એક એિન્જિનયર શીષર્કો, રચનાકારો અને અન્ય મેટાડેટા િફલ્ડ્સના ફઝી
મેિચંગ( fuzzy matching) નાં પર્યોગો કરી રહ્યાં છે, જેથી પર્ત્યેક પુસ્તક
આઈ. એસ. બી. એન.(ISBN) સંખ્યા અને ઓપન લાયબર્ેરી કાડર્ કેટેલોગ
સાથે િલંક કરી શકાય.
િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયાના પર્ત્યેક િવષયની નીચેના ભાગમાં
“સમીક્ષા”માટે જગ્યા રાખવામાં આવી છે. અલબટર્ા િવશ્વિવદ્યાલયના પર્િતિષ્ઠત
સંસ્કૃત િવદ્વાન પર્ોફેસર ડોિમિનક વુજાિસ્ટક (Dominik Wujastyk) આ
જગ્યાનો ઉપયોગ કરીને પોતાની જાણકારી અનુસાર ઘણાં પુસ્તકોમાં અિધક
સારો મેટાડેટા ઉમેરી રહયાં છે.
તમે પણ આ કામ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે, જો તમે ગુજરાતી
જાણતા હો, તો તમે ગુજરાતીના 13,000 મૂળ લખાણોમાંથી અમુક વાંચી
જુઓ અને ‘સમીક્ષા’ માટેના સ્થાનનો ઉપયોગ કરી અમને જણાવો કે
કોઈ વધારે સારું શીષર્ક અથવા લેખક છે; કે પછી કદાચ અમે બધું
ખોટું કયર્ુ છે! અમને તમારી મદદની જરૂર છે.
અમારો બીજો સંગર્હ ‘િહંદ સ્વરાજ’ છે. આ યોજનાનું કામ કરતી વખતે
મને બહુ મજા આવી. થોડા વખત પહેલાં જયારે હું સૈમને મળવા ગયો
હતો, ત્યારે આની શરૂઆત થઈ. વાતચીત દરમ્યાન એમણે પોતાનું લેપટોપ
બહાર કાઢયું અને મને પૂછ્યું , “તમારી પાસે પેન ડર્ાઈવ છે?”
મેં એમને એક યુ.એસ.બી.ડર્ાઇવ આપ્યું અને અમે વાતચીત કરતાં રહયાં.
અંતમાં એમણે મને 9 ગીગાબાઈટ્સની પી.ડી.એફ. ફાઈલ્સ આપી. મેં
પૂછયું, આ શું છે? એમણે કહયું, “ મહાત્મા ગાંધીના લેખનસંગર્હનાં 100
ખંડો, નવી ઈલેક્ટર્ોિનક આવૃિતમાં.” હું દંગ રહી ગયો.
સાિહત્યસંગર્હના 100 ખંડોનું સજર્ન સાબરમતી આશર્મમાં કરવામાં આવ્યું,
ખાસ કરીને દીના પટેલ દ્વારા. એમણે સ્વયંસેવકોની ટીમ સાથે મળીને
વષર્ોની મહેનત પછી આ સ્થાયી ઈલેક્ટર્ોિનક આવૃિત્ત તૈયાર કરી છે.
વાસ્તવમાં આ કાળજયી િસિદ્ધ છે! હવે તેઓ આ 100 ખંડોની િહંદી
આવૃિત્તનું સજર્ન કરવા માટે સંસાધનો એકઠાં કરી રહયાં છે અને હું
આ કામ પૂણર્ થયેલું જોવા ઉત્સુક છું. એમની સાથે કામ કરવું, એ
ખરેખર મારા માટે એક લ્હાવો છે.
જયારે મેં આ સાિહત્યસંગર્હ ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ કયર્ો, તો એવાં જ
અન્ય સંગર્હો નેટ પર શોધવા લાગ્યો. સરકારી સવર્ર પર મને
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જવાહરલાલ નેહરુનો સંપૂણર્ લેખનસંગર્હ મળ્યો, પણ એ બહુ ઉપયોગી
ફોમેર્ટમાં નહોતો. મેં એ બધાંને પી.ડી.એફ. ફાઈલ્સમાં એકિતર્ત કયર્ા. એમાં
તર્ણ ખંડો નહોતાં જડતા. એમાંથી બે ખંડો મેં શોધી કાઢયાં અને એમને
સ્કેન કરીને કર્મબધ્ધ કયર્ા. 78 ખંડોમાંથી 77 ખંડો અમે લગભગ પૂરા
કરી લીધાં છે.
એ જ રીતે , સરકારી વેબસવર્ર પર ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનાં
લેખનસંગર્હના શરૂઆતનાં 20 ખંડો પણ હતાં. અને હું આ જણાવતાં
બહુ હષર્ અનુભવું છું કે અમે આ સંગર્હમાં આખરી 6 ખંડો ઉમેરી દીધાં
છે ,જે પહેલાં ઉપલબ્ધ નહોતાં. એટલે હવે આ સેટ પૂરો થઈ ગયો છે.
આ સંગર્હમાં પુસ્તકો ઉપરાંત પણ ઘણું બધું છે. ગાંધીજીએ આકાશવાણી
પર આપેલાં ભાષણોની 129 ઓિડયો ફાઈલ્સ પણ આમાં છે. આમાંની
પર્ત્યેક ફાઈલ સાથે, મેં લેખનસંગર્હમાંથી અંગર્ેજી અનુવાદ અથવા િરપોટર્
કાઢીને ,એની સાથે સંલગ્ન કરી દીધો છે. ભાષણ સાંભળ્યા પછી તમે
એનો અનુવાદ પણ વાંચી શકો છો. વળી , લેખનસંગર્હ પર િક્લક કરીને
ગાંધીજીએ બીજે િદવસે અથવા આગલા િદવસે શું કહ્યું હતું, એ પણ
તમે જાણી શકો છો, જેથી એમના અદ્ભુત જીવનનાં અંિતમ વષર્માં
આપેલાં સાવર્જિનક ભાષણો િવસ્તૃત રૂપે જાણી શકો.
ગાંધીજીની ઓિડયો ફાઈલ્સ ઉપરાંત નહેરુ , રિવન્દર્નાથ ટાગોર, રાજીવ
ગાંધી, ઇિન્દરા ગાંધી, નેતાજી સુભાષચંદર્ બોઝ, પર્ોફેસર રાધાિકર્શનન, સરદાર
પટેલ અને અન્ય ઘણાં મહાનુભાવોની ઓિડયો ફાઈલ્સ છે.
હું સાચે જ બહું ખુશ છું કે આ સંગર્હમાં સન્ 1988માં દૂરદશર્ન દ્વારા
િનિમર્ત કાયર્કર્મ “ભારત - એક ખોજ”નાં બધાં જ 53 એિપસોડ પણ છે.
આ કાયર્કર્મ ભારતના ઈિતહાસ િવશે નેહરુએ લખેલા અસાધારણ પુસ્તક
‘Discovery of India’ પર આધાિરત છે, જે એમણે પોતાની જેલ યાતર્ા
દરમ્યાન લખ્યું હતું.
આ બધાં જ 53 એિપસોડનાં સબટાઈટલ અંગર્ેજીમાં છે અને અમે
હૈદરાબાદની એક નવીન સ્ટાટર્-અપ કંપની ઈ-ભાષા લૈંગ્વેજ સિવર્સેસ સાથે
કામ કરી રહયાં છીએ. છ એિપસોડનાં , જેમાં ગાંધીના બંને અને
રામાયણના બંને એિપસોડ સામેલ છે, સબટાઈટલ્સ માતર્ અંગર્ેજીમાં જ
નહીં, િહંદી, ઉદર્ૂ, પંજાબી અને તેલુગુ ભાષામાં પણ ઉપલબ્ધ છે. અમે
આશા કરીએ છીએ કે બધાં જ 53 એિપસોડને આ રીતે સબટાઈટલ
કરી લઈએ, જેથી આખા ભારત અને આખી દુિનયાનાં િવદ્યાથર્ીઓ માટે
ભારતનો ઈિતહાસ ઉપલબ્ધ થઈ શકે.
અમારી પાસે ભારતને લગતા બે વધું સંસાધન છે.
સૌથી પહેલાં મને માિહતી મંતર્ાલયના સવર્ર પર એવાં 90,000 ફોટોગર્ાફ્સ
મળ્યાં, જે સાવર્જિનક રૂપે જોઈ શકાતાં હતાં, પરંતુ એ પર્િકર્યા બહુ
અનુકૂળ નહોતી. મેં આ બધાં ફોટોગર્ાફ્સમાંથી 12,000 ફોટોગર્ાફ્સ ચૂંટી
કાઢયાં, જે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત અને ઐિતહાિસક મહત્ત્વનાં હતાં. પછી આ
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બધાંને વગર્ીકૃત કરીને િફ્લકર ( Flikr) પર મૂક્યાં . જો તમે ટર્ેનો,
મંિદરો, ગર્ામીણ ભારત, િકર્કેટ, નેહરુ અને નાની બાળકીના રૂપમાં ઇિન્દરા
ગાંધીનાં ફોટા જોવા ઈચ્છો તો એ બધું અહીં ઉપલબ્ધ છે.
અંતમાં, એક સંગર્હ એવો છે જેને માટે મેં સૌથી વધુ સમય આપ્યો છે;
અને એ છે, ભારતનાં ટેકિનકલ પિબ્લક સેફ્ટી સ્ટાન્ડડર્; 19,000 થી પણ
વધારે સરકારી ભારતીય માનકો. આ બધાં માનકો તમે ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ
પર જોઈ શકો છો અને મારા સવર્ર law.resource. org પર પણ જોઈ
શકો છો.
આપણી દુિનયા આજે ટેકિનકલ દુિનયા છે. ટેિક્નકલ પિબ્લક સેફટી
સ્ટાન્ડડ્સર્માં નેશનલ િબિલ્ડંગ કોડ ઑફ ઈિન્ડયા, જંતુનાશકોના સુરિક્ષત
ઉપયોગનાં માનકો, મસાલા અને ખાદ્યપદાથર્ોની પર્િકર્યાનાં માનકો ,
ટેક્ષટાઈલ મશીનની યોગ્ય કામગીરીનાં માનકો, પુલો અને રસ્તાઓની
સુરક્ષાનાં માનકો વગેરે સામેલ છે.
આમાંથી ઘણાં માનકો કાયદા માટે આવશ્યક છે અથવા એમને જ
કાયદામાં પિરવિતર્ત કરવામાં આવ્યાં છે. એ બધાં જ કાયદાઓ છે. એવાં
ઘણાં ઉત્પાદનો છે, જે તમે ભારતમાં ત્યાં સુધી ન વેચી શકો, જ્યાં સુધી
એ િવિશષ્ટ ભારતીય માનકો અનુસાર ન હોય; જેમ કે િસમેન્ટ, ઘરગથ્થુ
ઈલેક્ટર્ોિનક્ ઉપકરણો, ખાદ્યપદાથર્ો અને વાહનોની સહાયક સામગર્ીઓ.

ભારતમાં અને આખી દુિનયામાં વ્યવસાય કરવા માટે એવાં કાયદાની
જાણકારી અિનવાયર્ છે, જે કારખાનાઓ અને ઉત્પાદનોને સુરિક્ષત રાખે.
જો િનયમો અનુસાર ન બનાવો, તો ભારતમાં તમે એ ન બનાવી શકો.
આ કોડ જ કાયદાઓ છે.
પરંતુ આ અથર્વ્યવસ્થાની જ વાત નથી, એથી પણ િવશેષ છે. ભારતીય
માનકો એ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભારતીય શહેરો અને ગામડાંઓ સુરિક્ષત કેવી
રીતે રાખી શકાય, જોખમકારક વસ્તુઓનું પિરવહન કેવી રીતે થઈ શકે,
આગ લાગે તો શાળાઓ અને સાવર્જિનક ઈમારતોમાંથી સલામત રીતે બહાર
નીકળવાની સુિવધા કેવી રીતે આપી શકાય, ઇલેિક્ટર્ક વાયરો સુરિક્ષત કેવી
રીતે રાખી શકાય. પર્ત્યેક શહેરી અિધકારી, શાળાના હેડમાસ્તર, ઈમારતના
માિલક અને સંબંિધત નાગિરકને આ મહત્વપૂણર્ સરકારી માિહતી મેળવવાનો
હક હોવો જોઈએ.
આ વાત માતર્ અથર્વ્યવસ્થા અને સાવર્જિનક સુરક્ષા િવશે જ નથી,
િશક્ષણ િવશે પણ છે. ભારતીય માનકો ભારતની ટેકિનકલ દુિનયાના શર્ેષ્ઠ
સંિહતાબદ્ધ જ્ઞાનનું પર્િતિનિધત્વ કરે છે. આ માનકો પર્િતિષ્ઠત એિન્જિનયસર્,
સરકારી અિધકારીઓ અને પર્ોફેસરો દ્વારા િનમર્ાણ કરવામાં આવ્યાં છે,
જેમણે સ્વેચ્છાએ પોતાનો સમય આપીને આ કામ કયર્ું છે. આ માનકો
મહત્વપૂણર્ શૈક્ષિણક સાધનો છે, જેમનો ઉપયોગ 60 લાખ એિન્જિનયિરંગ
િવદ્યાથર્ીઓ કરે છે.
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ભારતીય માનકો માટે અમે દસ્તાવેજોને સ્કેન કરીને પોસ્ટ કરવા ઉપરાંત
પણ ઘણું કામ કયર્ું છે. અમે લગભગ 1000 મુખ્ય માનકોને મોડર્ન
HTMLમાં બદલી નાંખ્યાં છે. અમે આકૃિતઓને ફરીથી ઓપન SVG
ફોમેર્ટમાં દોરીને મૂકી છે, અમે કોષ્ઠકોને ફરીથી સુયોિજત કયર્ા છે. એનો
અથર્ એ થયો કે તમે આ માનકો તમારા મોબાઈલ ફોન પર જોઈ
શકો છો. સાથે જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત આકૃિતઓ અને ટેક્સ્ટને તમારા
લેખ અથવા સોફ્ટવેર પર્ોગર્ામમાં કટ અને પેસ્ટ કરી શકો છો, આ રીતે
આ માનકો વધારે ઉપયોગી બની ગયાં છે.
માતર્ ભારતમાં જ નહીં, બલ્કે આખી દુિનયામાં ટેકિનકલ સાવર્જિનક
સુરક્ષા માનકો બહુ વધારે િકંમતમાં વેચાય છે અને નકલ રોકવા માટે
આમાંથી ઘણાં સાથે સખત નોિટસ હોય છે. દાખલા તરીકે , નેશનલ
િબિલ્ડંગ કોડ ઑફ ઈિન્ડયાનો ભાવ ₹ 13,760, એટલે કે $213. એક
પુિસ્તકા માટે! ભારતમાં! અને જો તમે એ ભારતની બહાર ખરીદવા ઈચ્છો
તો િવદેશમાં ભાવ ₹1.4 લાખ. $2000. એક અિનવાયર્ િબિલ્ડંગ કોડ માટે!
કોઈ પણ આ વાત સમજી શકે છે કે આ દસ્તાવેજો, જેની પાછળ
કાયદાની તાકાત છે અને જે સમાજની સુરક્ષા સુિનિશ્ચત કરે છે, એ
બધાં જ સહજ ઉપલબ્ધ હોવાં જોઈએ, પરંતુ આખી દુિનયામાં આ
સાવર્જિનક સુરક્ષા માનકો ગંભીર શરતો સાથે અને બહુ ઉંચી િકંમતે
વેચવામાં આવે છે. આ એક વૈિશ્વક સમસ્યા છે, એવી સમસ્યા જે
પક્ષીય રાજકારણ અને રાજનૈિતક પક્ષોની હદની બહાર છે.
આ પિરિસ્થિત બદલવા માટે મેં દસ વષર્ પહેલાં શરૂઆત કરી હતી અને
આ બહુ લાંબી યાતર્ા રહી છે. ભારતમાં, અમે આ સરકારી દસ્તાવેજોના
સાવર્જિનક િવતરણ માટે અમારો કેસ એક ઔપચાિરક યાિચકા દ્વારા
મંતર્ાલય માં દાખલ કયર્ો હતો. આ યાિચકામાં મારી સાથે સૈમ, િવન્ટ
સફર્-ઈન્ટરનેટના જનક- અને ભારતભરનાં એિન્જિનયિરંગનાં પર્ખ્યાત
પર્ોફેસરોનાં સોગંદનામા પણ સંલગ્ન હતાં.
જયારે આ યાિચકા અસ્વીકાર કરવામાં આવી, તો અમે નવી િદલ્હીની
માનનીય હાઈકોટર્માં એક જનિહત મુકદમાનો દાવો રજૂ કયર્ો છે. આ
મુકદમો હજી ચાલુ છે. ભારતમાં દાયર આ મુકદમામાં મારી સાથે મારાં બે
ભારતીય િમતર્ો, પિરવહન એિન્જિનયર શર્ી. શર્ીિનવાસ કોડાલી અને ડૉ.સુશાંત
િસંહા, જેઓ ‘ઈિન્ડયન કાનૂન’ (Indian Kanoon) નાં સ્થાપક છે,
અરજદાર તરીકે જોડાયાં છે. ઈિન્ડયન કાનૂન એક િનઃશુલ્ક સાવર્જિનક
વ્યવસ્થા છે, જે બધી કોટર્નાં બધાં અિભપર્ાયો અને કાયદાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવી આપે છે.
હાઈકોટર્માં અમારું પર્િતિનિધત્વ શર્ી.િનશીથ દેસાઈ અને એમની કંપની તથા
ભૂતપૂવર્ કાયદાપર્ધાન તેમ જ ભૂતપૂવર્ િવદેશ પર્ધાન માનનીય શર્ી. સલમાન
ખુશર્ીદ કરી રહયાં છે. હુ બહું ખુશ છું કે શર્ી. દેસાઈ આજે સાંજે
આપણી સાથે છે.
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કાયદાની ઉપલબ્ધતા માતર્ ભારતનો જ પર્શ્ન નથી, બલ્કે આ એક વૈિશ્વક
પડકાર છે. આવો જ એક કેસ અમે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની કોટર્ ઑફ
અપીલ્સમાં કયર્ો છે. યુરોપમાં અમે જમર્નીની કોટર્માં નાગિરકો માટે
યુરોિપયન યુિનયન દ્વારા માન્યતાપર્ાપ્ત સુરક્ષા માનકો િનઃશુલ્ક વાંચન અને
પોસ્ટ કરવા માટે લડત લડી રહયાં છીએ. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના કેસમાં
અમારું પર્િતિનિધત્વ િડિસ્ટર્ક્ટ ઑફ કોલંિબયામાં EFF અને ફેનિવક &
વેસ્ટ કરી રહયાં છે. અને હું પર્સન્ન છું કે EFFનાં િમચ સ્ટર્ોલટ્ઝ પણ
આજે અહીં દશર્ક-વગર્માં હાજર છે.
આ વૈિશ્વક કાનૂની અિભયાનમાં એ વાત ઉલ્લેખનીય છે કે શર્ી. દેસાઈ
અને શર્ી. ખુશર્ીદ સમેત બધાં જ વકીલો િનઃશુલ્ક ( Pro-bono) કામ કરી
રહયાં છે. આખી દુિનયામાંથી નવ કાનૂની કંપનીઓ સરકારોને યાિચકા
દાયર કરવામાં અમારી સહાયતા કરી રહી છે અને હજારો કલાકોની
કાનૂની સહાયતા િનઃશુલ્ક આપી રહી છે.
એનું કારણ એ છે કે તેઓ માને છે કે કાયદાના શાસન વડે ચાલતા
દેશોમાં કાયદાઓ ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે કાયદાની અનિભજ્ઞતા
કોઈ બહાનું ન હોઈ શકે. કાયદાઓ બધાંને વાંચવા માટે ઉપલબ્ધ હોવા
જોઈએ, કારણ કે લોકશાહીમાં કાયદાઓ પર લોકોનું સ્વાિમત્વ છે,
સરકાર આપણા માટે કામ કરે છે. આપણે જ કાયદાના સ્વામી છીએ.
જો આપણે માિહતગાર નાગિરક બનવું હોય તો આપણને આપણાં
અિધકારો અને દાિયત્વોની જાણકારી હોવી જોઈએ. લોકશાહી આના પર
જ િનભર્ર છે.
જયારે ગાંધીજી દિક્ષણ આિફર્કામાં હતાં, તો એક વકીલથી કંઈક વધું
હતાં. એઓ પર્કાશક પણ હતાં. કોટર્ અને યાિચકાઓ દ્વારા એઓ
દુિનયા બદલવા ઈચ્છતાં હતાં, સાથે સાથે એમણે એ સમયના સોિશયલ
મીિડયાનો પણ ઉપયોગ કયર્ો. એઓ બ્લોગર હતાં, સમાચાર િસિન્ડકેટર
હતાં. પર્કાશન ટેક્નોલોજીના પર્યોગમાં એઓ એ સમયના અગર્ણી હતાં.
એમણે જયારે ફીિનક્સ આશર્મની સ્થાપના કરી, તો સૌથી પહેલું કામ જે
કયર્ુ, એ હતું, ડરબનના છાપખાનાને તોડી પાડવાનું. ચાર વૈગનોમાં ભરીને
છાપખાનાનો બધો સામાન એક વેરાન જગ્યાએ ઢસડી ગયાં. દરેક વૈગનમાં
16 બળદો જોતરાયેલા હતાં.
એઓ ફીિનક્સની નવી જગ્યાએ પહોંચ્યા, તો ત્યાં હજુ કોઈ ઈમારત
નહોતી. સૌથી પહેલી ઈમારત એમણે છાપખાનાની બનાવી. ઈમારત તૈયાર
થઈ ત્યાં સુધી એઓ બહાર છાવણી નાંખીને રહયાં. ફીિનક્સમાં બધાંએ
ટાઈપસેટ કરતાં શીખી લીધું હતું અને બધાં જ લોકો છાપખાનામાં થોડો
સમય િવતાવતાં હતાં.
ગાંધીજી આને ‘બર્ેડ લેબર’ કહેતાં હતાં, અથર્ાત્ રોજ પોતાના હાથેથી કોઈ
કામ કરવું. Genesis 3:19 માં કહેવામાં આવ્યું છે કે “ માથાનો પરસેવો
પાડીને તમારું પેટ ભરો.” (by the sweat of your brow you will eat
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your food .) આ જ વાત એમના તત્વજ્ઞાનનો મૂળ િસદ્ધાંત બની ગયો.
ગાંધીજીએ કહ્યું છે:
“બુિદ્ધશાળી ઉત્પાદક શર્મ ( બર્ેડ લેબર) કોઈ પણ સમયમાં સૌથી ઉચ્ચ
પર્કારની સામાિજક સેવા છે. આનાથી વધું સારું શું હોય શકે કે કોઈ
વ્યિક્ત પોતાના વ્યિક્તગત શર્મ વડે દેશની ઉપયોગી સંપિત્તમાં વૃિદ્ધ કરી
રહ્યો હોય. આપણું ‘અિસ્તત્વ’ જ ‘કાયર્ કરવા માટે’ છે.”
આ કથન ઉલ્લેખનીય છે, જેના પર આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ.
આપણે બધાંએ ઉત્પાદક શર્મ (બર્ેડ લેબર) કરવો જોઈએ અને આપણે
બધાંએ ગાંધીજી ના શબ્દોમાં ‘સામાિજક કાયર્કતર્ા’ બનવું જોઈએ, એટલે
કે એવાં લોકો જે આપણા સમાજને વધુ સારો બનાવે. એને ગાંઘીજી, “
પોતાનો સ્વાથર્ નિહ, પણ સેવાભાવ” કહે છે. ઉત્પાદક શર્મ (બર્ેડ લેબર)
અને સામાિજક કાયર્ , આ બંને ગાંધીના તત્વજ્ઞાનનાં બે બુિનયાદી
પાયાઓ છે. આ ઉપદેશોએ જ લોકોને પર્ેિરત કયર્ા અને એક સિહયારા
લક્ષ્ય માટે સંગિઠત થવા સિકર્ય બનાવ્યાં.
આજનું િવશ્વ પેચીદું થતું જાય છે. હું વૉિશંગ્ટન ડી. સી.માં 15 વષર્ોથી
કામ કરી રહયો છું અને મેં અમારી સરકારને આટલી ગૂંચવણમાં કયારેય
નથી જોઈ. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ એકમાતર્ દેશ નથી ,જયાં આવી અરાજકતા
છે, જોકે અમે અરાજકતા ચોક્કસ જ એવા સ્તરે પહોંચાડી દીધી લાઞે
છે, જે પહેલાં અકલ્પનીય હતું.
આખી દુિનયામાં યુદ્ધ ચાલી રહયાં છે, રાજ્યોમાં આપસમાં િહંસા થાય છે;
એટલું જ નહીં, રાજ્ય દ્વારા પર્જા િવરુદ્ધ િહંસા, લોકોમાં આપસી િહંસા,
સ્તર્ીઓ અને બાળકો િવરુદ્ધ િહંસા, માતર્ અલગ હોવાને કારણે પણ િહંસા
થાય છે. વળી, આતંકવાદનાં આઘાતજનક અને ભયાનક કૃત્ય પણ થઈ
રહયાં છે.
અહીં દુકાળ અને રોગો છે , જેમને આપણે ત્યારે જ રોકી
શકીશું,જ્યારે આપણી ઈચ્છાશિક્ત હોય.
આપણાં ગર્હ િવરુદ્ધ પણ ચોંકાવનારી િહંસા થઈ રહી છે. એવી િહંસા ,જે
અતીતમાં કદાચ અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે કરી હતી પરંતુ આજે આપણી
બેદરકારીનાં પિરણામોની સંપૂણર્ જાણકારી હોવા છતાં પણ કરીએ છીએ.
વ્યિક્તગત રુપે પોતાની િદનચયર્ામાં મગ્ન રહેવું , આપણા સામથ્યર્ બહારની
સમસ્યાને નજરઅંદાઝ કરવી, સાવર્જિનક જીવનમાં સહભાિગતાથી દૂર
ભાગવું, આપણાં નેતાઓને જવાબદાર ન ઠરાવવાં, આ બધું લોભામણું લાગે
છે પણ એ ખોટું છે.
જૉન એફ. કેનેડીએ એક વાર કહયું હતું કે જો આપણે કર્ાંિતના
શાંિતપૂણર્ ઉપાયો અસંભવ બનાવી દઈએ તો કર્ાંિતના િહંસક ઉપાયો
અવશ્યંભાવી બની જાય છે. હું આપ સહુને એ કહેવા માંગુ છું કે
આપણી દુિનયામાં અરાજકતા હોવા છતાં આશા પણ છે. ઈન્ટરનેટ વૈિશ્વક
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સંચારને સંભવ બનાવે છે અને બધાં જ પર્કારના જ્ઞાનને સાવર્જિનક
બનાવે છે. આ કર્ાંિતના શાંિતપૂણર્ સાધનો છે, પણ જો આપણે એમને
અપનાવીએ તો જ.
િશક્ષણ વડે જ આપણે સમાજને બદલી શકીએ છીએ. આપણે પોતાના
બાળકોને િશિક્ષત કરવાં જોઈએ. આપણે આપણાં શાસકોને પણ િશિક્ષત
કરવાં જોઈએ. આપણે સ્વયં પણ િશિક્ષત બનવું જોઈએ.
જૉન એડમ્સે ( John Adams) લખ્યું હતું કે અમેિરકન કર્ાંિત એટલે જ
સંભવ થઈ કારણ કે એનાં ઘડવૈયા એવાં સ્તર્ી-પુરુષ હતાં, જેમને
ઈિતહાસની જાણકારી હતી. એમણે કહ્યું હતું, “અજ્ઞાનતા અને અિવવેક,
એ બંને માનવજાિતના િવનાશનાં ગંભીર કારણો છે.” એમણે કહયું કે જો
નાગિરકો માિહતગાર ન હોય તો લોકશાહી કામ નહીં કરી શકે. એમણે
કહ્યું કે આપણે “કોમળતા અને સહજતાથી જ્ઞાનનાં સાધનોને પુષ્ટ
બનાવવા પડશે. આવો, આપણે વાંચવા, િવચારવા,બોલવા અને લખવાનું
સાહસ કરીએ. પર્ત્યેક વગર્ અને શર્ેણીનાં લોકોએ જાગૃત બનાવીએ. અને
પોતાની વાતને મક્કમતાથી રજૂ કરવા દઈએ.”
ભારતમાં સ્વરાજ માટે જે સાહિસક અને દીઘર્ સંઘષર્ ચાલ્યો, જેને અંતે
નવા રાષ્ટર્નો જન્મ થયો; એવો સંઘષર્, જેણે િનયિત સાથે આપણો મેળાપ
કરાવ્યો; એ સંઘષર્ , જેણે આખી દુિનયાને સિકર્ય બનવા પર્ેરણા આપી;
એ સંઘષર્ પણ માિહતગાર નાગિરકો દ્વારા જ થયો હતો. ગાંધીજીએ
ન્યાયાધીશ રાનડેને ઉદ્ધૃત કરતાં કહ્યું હતું કે આપણે સ્વયંને િશિક્ષત
કરવા જોઈએ, જેથી આપણે આપણાં શાસકોને પડકારી શકીએ.
જે પુરુષો અને મિહલાઓ ભારતને આધુિનક િવશ્વમાં દોરી ગયાં, એઓ
િવદ્વાન અને ઈિતહાસકાર ઉપરાંત નેતા પણ હતાં. નેહરુએ જેલમાં
લખેલાં અદ્દભૂત પુસ્તકો જુઓ. ડૉ. આંબેડકરની અિત િવદ્વતા જુઓ,
જેમણે દેશના બંધારણનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં પર્મુખ ભૂિમકા ભજવી.
પર્ોફેસર રાધાકૃષ્ણનની િવશ્વિવખ્યાત પર્િતષ્ઠા જુઓ, જેઓ એક સન્માનીય
નેતા હતાં અને પોતાના કાયર્કાળ દરમ્યાન સૌથી વધુ સજર્નાત્મક લેખક
હતાં.
ભારત અને અમેિરકા આપણી દુિનયાનાં સૌથી મોટાં લોકશાહી દેશ છે, એ
દેશોનાં નાગિરક તરીકે આપણી િવશેષ જવાબદારી છે કે આપણે માિહતગાર
હોઈએ. આપણે બધાંએ સિકર્ય નાગિરક બનવું જોઈએ, આપઝણે બધાંએ
ઉત્પાદક શર્મ (બર્ેડ લેબર) કરવી જોઈએ. આપણે બધાંએ સામાિજક
કાયર્કતર્ા બનવું જોઈએ.
જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ, એ આપણા યુગની મહાન સંભાવના છે, જે
હજુ પૂરી નથી થઈ. આપણે પોતાને માિહતગાર બનાવીને, આપણાં
બાળકોને િશિક્ષત કરીને, કાળ આપણને ઉદાસીનતાના ગતર્માં ઘસડી જાય
એ પહેલાં આ િવશ્વને બદલવા માટે સંઘષર્ કરીને, આપણે બધાં સાથે
મળીને પર્ગિતની રાહ પર ચાલી શકીશું. માિટર્ન લ્યુથર િકંગ જે વાત
વારંવાર કહેતાં હતાં, “વાંકાચૂકા રસ્તાઓ સીધાં બનાવીશું અને ખાડાં-

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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ટેકરાવાળાં રસ્તાઓ સમતલ બનાવીશું .” આપણે ત્યાં સુધી કદમથી કદમ
િમલાવીને ચાલતાં જઈશું, જ્યાં સુધી આપણે ખુશહાલ દુિનયામાં પહોંચી ન
જઈએ. એવી દુિનયા જેમાં પુસ્તકાલયમાં બધાં જ પર્કારનાં જ્ઞાન સુધી
સાવર્જિનક પહોંચ હોય, િનઃશુલ્ક પુસ્તકાલય હોય, એવું પુસ્તકાલય જે
આપણે આગામી પેઢીઓને ભેટમાં આપી શકીએ.
કૃપા કરીને આ પુસ્તકાલયનું િનમર્ાણ કરવામાં અમારી મદદ કરો. આ
ઉત્પાદક શર્મ (બર્ેડ લેબર) છે. આ જન કાયર્ છે.
જયિહંદ! ઈશ્વર અમેિરકા પર કૃપા કરે. આભાર.

કાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓકાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓ.
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એક બુઝુગર્ મુિસ્લમ મિહલાને મતદાનપતર્ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જામા મિસ્જદ
પાસે, િદલ્હી, જાન્યુઆરી 1952.

િદલ્હીમાં કેંદર્ીય િવધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન કેંદર્. 1946.

56

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27488270736/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27450574731/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27450574731/in/album-72157669454333215/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27450574731/in/album-72157669454333215/


િદલ્હી નગરપાિલકા ચૂંટણી, 15 ઓક્ટોબર, 1951.

ભૂંસાઈ નહીં એવી શાહી લગાવવામાં આવી રહી છે, િદલ્હી, જાન્યુઆરી 1952.
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િદલ્હી નજીક નાગલોઈનાં ગામવાસીઓને મતદાન સ્લીપ આપવામાં આવી રહી છે.
સપ્ટેમ્બર 1951.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 71 (1939-1940), પૃ.337, રામગઢ કોંગર્ેસમાં ડૉ.રાજેન્દર્પર્સાદ
સાથે.

સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 72 (1940), ફર્િન્ટસપીસ,જમનાલાલ બજાજ સાથે િદલ્હીમાં.
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િડિજટલ યુગમાં સત્યાગર્હિડિજટલ યુગમાં સત્યાગર્હ : એક વ્યિક્ત શું કરી એક વ્યિક્ત શું કરી
શકેશક?ે
કાલર્ મુદકાલર્ મુદ, નેશનલ હેરાલ્ડ નેશનલ હેરાલ્ડ,  8 જુલાઈ જુલાઈ,  2017,  75 વષર્ોની િવશેષ વષર્ોની િવશેષ
સ્મારક આવૃિતસ્મારક આવૃિત.
ઈન્ટરનેટે આપણી પેઢીને િનઃશુલ્ક અને સુલભ જ્ઞાન પર્દાન કરવાનો
અનોખો અવસર આપ્યો છે. અમેિરકા અને ભારતની સરકારોથી ક્ષુબ્ધ
થઈને લેખક આ કેવી રીતે થઈ શકે ,એ જણાવે છે.
આજે આખી દુિનયામાં અશાંિત ફેલાયેલી છે. દુિનયામાં બધી જ બાજુએ
યદાકદા િહંસા અને આતંક ફેલાયો છે, જો આપણે કોઈ કાયર્વાહી નહીં
કરીએ ( અને આપણે નથી કરતાં ) તો દુિનયાએ આબોહવાની આપદાનો
સામનો કરવો પડશે. આવકની અસમાનતા વધતી જશે અને ભૂખમરો તથા
દુકાળ વ્યાપક બનતાં જશે. આવી આપદાનો સામનો વૈયિક્તક રૂપે કોઈ
કેવી રીતે કરી શકે?
હું માનું છું કે આનો જવાબ એ મહાપુરુષોની િશક્ષામાં છે, જેઓ આપણી
આગળ ચાલતી મશાલ સમાન છે. એમણે દુિનયામાં જે કંઈ ખોટું જોયું,
એને સુધારવા માટે દશકો સુધી સંઘષર્ કયર્ો. આધુિનક દુિનયાનાં બે સૌથી
મોટાં અને મહાન લોકશાહી દેશો, ભારત અને અમેિરકામાં આપણે એવાં
મહાપુરુષો જોઈ શકીએ છીએ. ભારતમાં ગાંધી અને નહેરુ તથા અન્ય
સ્વતંતર્તા સેનાનીઓની િશક્ષા હંમેશા પર્ેરણા આપે છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં,
આપણે માિટર્ન લ્યુથર િકંગ, થુગર્ુડ માશર્લ(Thurgood Marshall) અને અન્ય
એ બધાંને પર્ેરણારૂપ જોઈ શકીએ છે, જેઓ લાંબી અને મુશ્કેલ લડત
લડયાં.
િનરંતર દર્ઢતા અને લગન, એ આપણી વૈયિક્તક કાયર્વાહીની કુંજી છે.
િનરંતર દર્ઢતાનું તાત્પયર્ છે: િવશ્વમાં પિરવતર્ન લાવવું, એ ફેસબુક યા
ટ્વીટની એકાદ ક્ષણથી ઘણું વધારે છે. િનરંતર દર્ઢતાનો અથર્ છે,
અનુિચતને ઉિચત બનાવવામાં, પોતાને િશિક્ષત બનાવવામાં અને આપણાં
નેતાઓને િશિક્ષત બનાવવામાં દાયકાઓ વીતી શકે છે. ગાંધીજીએ દિક્ષણ
આિફર્કાના તેમ જ ભારતમાં કર્ાંગર્ેસનાં પોતાના અનુયાયીઓને સ્વયંને
િશિક્ષત કરવાની અને નૈિતકતા, આચાર અને ચિરતર્ પર ધ્યાન કેંિદર્ત
કરવાની શીખ આપી. જે લોકો આજના યુગમાં નેતૃત્વ કરવાની ઈચ્છા
ધરાવે છે ,એમણે આ શીખ આત્મસાત કરવી જોઈએ.
ગાંધીજી અને અમેિરકાનાં માિટર્ન લ્યુથર િકંગની એક સૌથી મહત્વપૂણર્
સલાહ પણ ધ્યાન કેિન્દર્ત રાખવાની છે. કોઈ એવી િવશેષ બાબત, જે
જરૂરી હોય; એને બદલવાની કોિશષ કરો. કંઈક નક્કર કાયર્ કરો.
લક્ષ્યને િવિશષ્ટ બનાવો: જેમ કે નમકના કરની નાબૂદી, કાઉન્ટર પર
બપોરનું જમણ લેવાનો અિધકાર, શાળામાં ભણવા જવાનો અિધકાર,
ચૂંટણીમાં મત આપવાનો અિધકાર, ખેતીમાં ભાગીદારી-પર્થાની સમાિપ્ત.
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મેં એક દશકથી એક િવિશષ્ટ લક્ષ્ય, કાયદાના શાસનની વ્યાપકતા
વધારવા પર ધ્યાન કેંિદર્ત કયર્ુ છે. જ્હોન એફ. કેનેડીએ એક વાર
કહયું હતું કે જો આપણે શાંિતપૂણર્ કર્ાંિતના ઉપાયો અસંભવ બનાવી
દઈશું, તો અિનવાયર્ રૂપે કર્ાંિત િહંસક બની જશે. ન્યાયસંગત સમાજ
અને િવકિસત લોકશાહીમાં આપણે, અથર્ાત પર્જા, એવાં િનયમો જાણીએ
છીએ, જેમના દ્વારા આપણે સ્વયંને શાિસત કરી શકીએ અને આપણી
દુિનયાને બહેતર બનાવવા માટે આ િનયમોને બદલવાનું સામથ્યર્ પણ
ધરાવીએ છીએ.

>સાવર્જિનક સુરક્ષા કોડ્સ સુધી પહોંચ સીિમત કેમ છેસાવર્જિનક સુરક્ષા કોડ્સ સુધી પહોંચ સીિમત કેમ છ?ે
આપણી આધુિનક દુિનયામાં અમુક િવિશષ્ટ પર્કારનાં િનયમ છે અને એ
સાવર્જિનક સુરક્ષા કોડ તરીકે ઓળખાય છે. આ ટેિક્નકલ માનક છે ,
જે િવિભન્ન કાયર્ોને િનયંિતર્ત કરે છે. જેમ કે ,આપણે સુરિક્ષત ઘરો અને
ઓિફસોનું િનમર્ાણ કેવી રીતે કરી શકીએ, કારખાનાઓમાં યંતર્ોથી શર્િમકોની
સુરક્ષા કેવી રીતે કરી શકાય, જંતુનાશકોનો યોગ્ય ઉપયોગ,
ઓટોમોબાઇલ્સની સુરક્ષા, આપણી નદીઓ અને સમુદર્ોની સ્વચ્છતાની સુરક્ષા
વગેરે. આ આપણાં અમુક અત્યંત મહત્વપૂણર્ કાયદાઓ છે.
થોડાં અપવાદોને છોડી દઈએ, તો આખી દુિનયામાં કાયદાનું અમલીકરણ (
force of law) થાય, એવાં સાવર્જિનક સુરક્ષા કોડ જાણીજોઈને પર્િતબંિધત
કરી દેવાયાં છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ગૈરસરકારી સંગઠનોની એવી શર્ૃંખલા છે
જે અમારા િબિલ્ડંગ અને આગનાં કોડ િનધર્ાિરત કરે છે અને પછી
એમનો કાયદારૂપે અમલ થાય છે. છતાં પણ આ કોડ્સની પર્ત્યેક પર્િતની
િકંમત સૈંકડો ડૉલર હોય છે અને, સૌથી વધું મહત્વપૂણર્ વાત એ કે
આમાં કૉપીરાઈટ લાગૂ કરવામાં આવે છે જેથી કોઈ પણ વ્યિક્ત, એક
િનજી પાટર્ી પાસેથી લાયસન્સ લીધા વગર કોઈને પણ કાયદા િવશે
જાણકારી ન આપી શકે.
ભારતમાં પણ એ જ થયું છે, પરંતુ અહીં સરકાર જ મહત્વપૂણર્
સાવર્જિનક સુરક્ષા માિહતીનું િવતરણ પર્િતબંિધત કરે છે. ભારતીય માનક
બ્યુરો(Bureau of Indian Standards) આ કોડ્સ પર કોપીરાઈટ લાગૂ કરે
છે અને નેશનલ િબિલ્ડંગ કોડ ઑફ ઈિન્ડયાની પુિસ્તકાના ₹ 13760
વસૂલ કરે છે. બ્યુરોનું કહેવું છે કે આ મહત્વપૂણર્ સાવર્જિનક સુરક્ષા
માનક એમની િનજી સંપિત્ત છે અને જેને પણ આ કોડ્સ વાંચવા હોય
અથવા એને િવશે બોલવું હોય, તો એણે લાયસન્સ લેવું પડશે અને
શુલ્ક ભરવું પડશે. આનાથી પણ વધું મહત્વપૂણર્ એ કે કોઈ પણ વ્યિક્ત
આ કોડ્સની અિધક ઉપયોગી આવૃિત એમની અનુમિત િવના નહીં બનાવી
શકે અને એ અનુમિત બ્યુરો કયારેય નહીં આપે.
મને જાણકારી મળી છે કે સરકારી આપદા તૈયારી ટાસ્ક ફોસર્ની બેઠક
મળી હતી. ત્યારે જે સરકારી અિધકારીઓ પર આપાતકાળમાં સુરક્ષાની
જવાબદારી છે, એમને આ મહત્વપૂણર્ સુરક્ષા કોડની પર્િત આપવાનું સૂચન
કરવામાં આવ્યું. તો બ્યુરોએ અિધકારીઓને જણાવ્યું કે આ પર્િત એમને
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ત્યારે જ મળશે, જ્યારે પર્ત્યેક અિધકારી લાયસન્સ કરાર (license
agreement ) કરશે અને એની ફી ₹13,760 ચૂકવશે. આ પર્િતની નકલ
પણ તેઓ નહીં કઢાવી શકે.
એક દશક પહેલાં મેં આ પિરિસ્થિત બદલવાનું કામ શરૂ કયર્ું. મેં એક
નાનું ગૈરસરકારી સંગઠન શરૂ કયર્ું. એના માધ્યમથી મેં દુિનયાભરનાં
કાયદાકીય સુરક્ષા કોડ ખરીદવાનું શરૂ કયર્ુ. યુ. એસ.માં મેં 1000 થી
અિધક, સંઘ દ્વારા અિનવાયર્ સુરક્ષા માનકોને ખરીદ્યા, સ્કેન કયર્ા અને
પોસ્ટ કયર્ા. ભારતમાં મેં બધાં જ 19,000 ભારતીય માનકો ખરીદ્યાં અને
ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ કરી દીધાં.
અમારું કામ આ કાગળની પર્િતઓ માતર્ ખરીદીને સ્કેન કરવા સુધી સીિમત
નહોતું. અમે ઘણાં મુખ્ય દસ્તાવેજોને ફરીથી ટાઈપ કરીને આધુિનક વેબ
પેજોમાં પિરવિતર્ત કયર્ા, બધી આકૃિતઓ ફરીથી દોરી અને મુદર્ણ
(typography) આધુિનક રીતે કયર્ુ. અમે આ માનકોનું સાંકેિતક િલિપમાં
રૂપાંતર કયર્ુ, જેથી દર્િષ્ટહીન લોકો આ દસ્તાવેજો પર વધારે અસરકારક
રૂપે કામ કરી શકે. અમે આ માનકોને ઈ-બુકના રૂપમાં મૂકયાં, સંપૂણર્
ટેક્સ્ટને સચર્ કરી શકાય, એવી સુિવધા કરી. અમે બુક-માક્સર્ આપ્યાં
અને વેબસાઇટ સુરિક્ષત પણ કરી દીધી.

> યુ ય.ુ એસ એસ. અને ભારતની સરકારો આનાથી ખુશ નથી અને ભારતની સરકારો આનાથી ખુશ નથી.
અિધકારીઓ ખુશ નથી. યુ.એસ.માં અમારી ઉપર છ વાદીઓ સાથે મુકદમો
ચાલી રહયો છે. કાયદો જણાવવાના અિધકાર માટે અમારો કેસ યુ.
એસ.ની કોટર્ ઓફ અપીલ્સમાં ચાલી રહ્યો છે. ભારતમાં બ્યુરોએ અમને
અન્ય કોઈ પણ દસ્તાવેજ વેચવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે. મંતર્ાલયે
‘િરિલફ’ની યાિચકા નામંજૂર કરી, પછી અમે ભારતના સહયોગીઓ સાથે
મળીને એક જાહેર િહતનો મુકદમો દાખલ કયર્ો, જે વતર્માનમાં માનનીય
િદલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ છે. અમારા બધાં વકીલો િનઃશુલ્ક પોતાનો
સમય આપે છે, બલ્કે અમારા કાયર્ને સમથર્ન આપવા માટે તેમણે
લગભગ 1 કરોડથી પણ વધુંની િનઃશુલ્ક કાનૂની મદદ કરી છે.
અમે ન્યાયાલયમાં ન્યાયની માંગ કરી રહયાં છીએ, સાથે સાથે અમે દર
વષેર્ આ દસ્તાવેજોને લાખો દશર્કો માટે ઈન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ કરાવી
રહયાં છીએ. ભારતીય માનકો ભારતનાં એિન્જિનયિરંગ સંસ્થાનોમાં િવશેષ
લોકિપર્ય છે. અહીંના િવદ્યાથર્ીઓ અને પર્ોફેસરો ખુશ છે કેમ કે એમના
િશક્ષણ માટે આવશ્યક માનકો સહેલાઈથી મળી શકે છે.
પર્ત્યેક પેઢીને તક મળે છે. ઈન્ટરનેટે આપણી દુિનયાને સાચે જ એક
અદ્ભુત તક આપી છે: બધાં લોકો માટે જ્ઞાનની સાવર્ભૌિમક પહોંચ. હું
સરકારનાં અધ્યાદેશો, આપણી મહાન લોકશાહીનાં કાયદાઓ સુધી પહોંચ
પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરું છું પરંતુ આ તો િવસ્તૃત વાયદાનો એક નાનો
િહસ્સો જ છે.
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આપણાં િવચારો ઉંચા હોવા જોઈએ. આધુિનક દુિનયામાં િવદ્વાનોનું સાિહત્ય,
ટેકિનકલ દસ્તાવેજો, કાયદાઓ અથવા જ્ઞાનનાં અન્ય ભંડારો સુધી
પહોંચવાની પર્િકર્યાને પર્િતબંિધત કરવાનું કોઈ બહાનું ન હોવું જોઈએ.
ભતર્ૃહિરએ નીિતશતકમ્ માં જેમ કહયું છે, “જ્ઞાન એ ખજાનો છે ,જેને
કોઈ ચોરી નથી શકતું.” જ્ઞાન બધાં માટે િનઃશુલ્ક હોવું જોઈએ, સાધન
ભલે ગમે તે હોય.
જ્ઞાન અને કાયદાના શાસન સુધી સાવર્ભૌિમક પહોંચ જ એ ઉપાય છે ,
જેનાથી આપણે દુિનયાનાં એ બધાં દુગર્મ અવરોધો દૂર કરી શકીશું, જેનો
સામનો આજે આપણે કરી રહયાં છીએ. પરંતુ , આ ત્યારે જ સંભવ
છે, જ્યારે આપણે સાવર્જિનક કાયર્ કરીએ ,જેવું ગાંધીજીએ ઘણીવાર
આપણને કરવાનું કહયું છે. અને એ ત્યારે જ સંભવ થશે જ્યારે
આપણે બધાં િવિશષ્ટ લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેંિદર્ત કરીશું અને એ પણ સતત
અને વ્યવિસ્થત રૂપે.
માિટર્ન લ્યુથર િકંગે આપણને શીખવ્યું કે પિરવતર્ન અિનવાયર્તાનાં પૈંડાઓ
ઉપર બેસીને સ્વયં નથી આવતું, એ તો માતર્ સતત સંઘષર્થી જ આવે
છે. આપણે દુિનયાને બદલી શકીએ છીએ પણ આપણે સંઘષર્ કરવો પડશે.
જો આપણે એમ કરીશું, તો આપણે એ માગેર્ પહોંચી જઈશું , જે
આપણને બધાંને જ્ઞાન સુધી પહોંચાડશે અને એવી દુિનયા વસાવી શકીશું
,જ્યાં ન્યાય પાણીની જેમ સહજ હોય અને સચ્ચાઈ શિકતશાળી પર્વાહ
જેવી હોય.

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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28 ઓક્ટોબર, 1954ના િદવસે શાંઘાઇમાં ‘યંગ પાયોિનયસર્ પેલેસ’ની મુલાકાત.

16 િડસેમ્બર, 1956ના િદવસે પેિન્સલવેિનયામાં રાષ્ટર્પિત આઈજેનહાવરના ફામર્માં.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258936512/in/album-72157669104622005/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27286431521/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27286431521/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27286431521/in/album-72157668686297472/


14 નવેમ્બર, 1957ના િદવસે નવી િદલ્હીમાં બાલ િદવસ સમારંભમાં વડાપર્ધાન નેહરુ.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
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16 સપ્ટેમ્બર, 1958ના િદવસે વડાપર્ધાન એ મજૂરો સાથે, જેમણે એમની ભૂટાનયાતર્ા
માટે રસ્તો બનાવ્યો.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
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CWMG, ખંડ 73, (1940-1941), ફર્ંિટસપીસ, વાઈસરૉયને મળવા જતાં, િશમલા.

CWMG, ખંડ 84 (1946), પૃષ્ઠ 81, જવાહરલાલ નહેરુ સાથે.
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માિહતીનો અિધકારમાિહતીનો અિધકાર, જ્ઞાનનો અિધકાર જ્ઞાનનો અિધકાર. ડૉડૉ. સામ સામ
િપતર્ોડાની િટપ્પણીઓિપતર્ોડાની િટપ્પણીઓ
(સાવર્જિનક ભાષણસાવર્જિનક ભાષણ: અિતિથ કોમ્પ્યુટર િવદ્વાન દ્વારા  અિતિથ કોમ્પ્યુટર િવદ્વાન દ્વારા )  ,  NUMA
બેંગલુરુબેંગલુરુ,  15 ઓકટોબર ઓકટોબર,  2017.
ગુડ આફ્ટરનુન, િમતર્ો! ખરેખર , તમને બધાંને મળવાનો મને િવશેષ લાભ
મળ્યો છે.
મને ખ્યાલ નહોતો કે હું શેની સાથે જોડાઈ રહ્યો છું. જ્યારે હું અહીં
આવ્યો, તો કાલેર્ મને કહયું કે આજે બપોરે આપણી એક િમિટંગ છે.
કાલે એમણે મને થોડી પૃષ્ઠભૂિમ સમજાવી હતી કે અમે શું કરવાનાં
છીએ., એટલે હું અહીં NUMA માં આવ્યો અને પૂછ્યું, “તમને ખાતરી
છે કે આપણે યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યાં છીએ?”
પણ હું તમને બધાંને મળીને બહુ ખુશ છું. આજે ભારતમાં તમે યુવા
વગર્નાં લોકો જે કરી રહયાં છો,એ જોઈને હું આશ્ચયર્ચિકત છું. મને
તમારા પર બહુ ગવર્ છે. હું એક વ્યિક્તને મળ્યો, જે આિદવાસી લોકો
પર કામ કરી રહયાં છે. અન્ય એક ‘કાનૂન’ પર કામ કરી રહયાં છે.
હું તમારા જેવાં ઘણાં લોકોને મળું છું, જે વાસ્તવમાં નવા ભારતના
િનમર્ાણમાં ઘણો રસ લે છે.
જ્યારે હું તમારા જેવાં અમુક લોકોને મળું છું, તો ભારતના ભિવષ્ય િવશે
બહુ ઉત્સાહી બની જાઉં છું. મારી જીવનયાતર્ા ઘણી લાંબી રહી છે. મારો
જન્મ 1942 માં થયો. હવે હું 75 વષર્નો થવા આવ્યો છું અને એ
િદવસો ભારતની સ્વતંતર્તાનાં પર્ારંિભક િદવસો હતાં.
જેમ જેમ અમે મોટાં થતા ગયાં, ગાંધી, નહેરુ, પટેલ, કલામ આઝાદ,
સુભાષચંદર્ બોઝ અમારા અસલી આદશર્ વ્યિકત બનતાં ગયાં. અમે ગાંધીનાં
આદશર્ો વચ્ચે મોટાં થયાં છીએ અને અમને હળી-મળીને રહેવાની તથા
સત્ય, અરસપરસ િવશ્વાસ, આત્મિનભર્રતા, સાદગી, ત્યાગ અને સાહસની
િશક્ષા આપવામાં આવી હતી.
બાળપણમાં આ બધાં શબ્દોનું અમારે મન બહુ મહત્વ હતું. મારાં િપતા
ભણેલાં નહોતાં. પણ અમારા ઘરમાં આ પાંચ નેતાઓની મોટી તસવીરો
હતી; આટલી મોટી; અને ભારત િવશેની એમની િવભાવના જ સ્કૂલ-
કોલેજોનાં િદવસોમાં અમારાં મનમાં પર્મુખ રૂપે કંડારાયેલી હતી.
હું સન્ 1964 માં યુ. એસ. ઞયો હતો અને 60ના દશકમાં હું ત્યાં જે
કંઈ શીખ્યો, એનાથી મને સમજાયું કે ભારતમાં તર્ણ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે:
અસમાનતા, જનસાંિખ્યકી અને િવકાસ. વળી મને એ પણ સમજાયું કે
આ સમસ્યાઓને સમાપ્ત કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે પરસ્પર
સંપકર્નાં સાધનો ( કનેિક્ટિવટી) ની જરૂર છે.
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1979 માં હું િદલ્હી આવ્યો, ત્યારે િશકાગોમાં મારી પત્ની સાથે ફોન પર
વાત ન કરી શક્યો, એ પણ એક ફાઈવ સ્ટાર હૉટલમાંથી !
એટલે, મેં કંઈક મગરૂરીમાં અને બહુ અજાણતાં કહયું, “હું આ
વાિહયાત ચીજ દુરસ્ત કરીને જ રહીશ.” અને ત્યાર પછી મારા જીવનનાં
10 વષર્ મેં ભારતની ટેિલફોન વ્યવસ્થા દુરસ્ત કરવામાં િવતાવ્યાં.
રાજીવ ગાંધીએ મને રાજનૈિતક ઇચ્છાશિક્ત આપી અને મને લાગ્યું કે
કનેિક્ટિવટી િવના, કંઈ નહીં થઈ શકે. પછી અમે વીસ લાખ ટેિલફોન
જોડાણ આપ્યાં, એ અગાઉ એક ટેિલફોન જોડાણ માટે 15 વષર્ લાગી
જતાં હતાં. કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ તમારા દાદા જરૂર
જાણતાં હશે, કદાચ તમારા િપતા પણ નહીં જાણતાં હોય. અને આજે
આપણે ત્યાં 1.2 અબજ ટેિલફોન જોડાણ છે. આજે આપણાં દેશનાં 100
કરોડ લોકો એકબીજાં સાથે જોડાયેલાં છે.
મૂળ પર્શ્ન એ છે કે આ કનેિક્ટિવટીનો આપણે કઈ રીતે ઉપયોગ કરીએ
છીએ?
બીજો પડકાર જ્ઞાનનો છે. જ્ઞાનને સાવર્જિનક અિધકાર ક્ષેતર્ (ઑપન
ડોમેન)માં લાવવા માટે, આ કનેિક્ટિવટીનો ઉપયોગ કરીને માિહતીનું
લોકશાહીકરણ જરૂરી છે. એટલે અમે જ્ઞાન આયોગ, માિહતીનો અિધકાર,
જ્ઞાનનો અિધકાર વગેરેની શરૂઆત કરી. જે લોકો સાથે અમે કામ કરી
રહયાં હતાં, એમને માટે આ બધી વાતોનું કોઈ મહત્વ નહોતું. એમને
જરા પણ ખ્યાલ નહોતો કે અમે શેની વાત કરી રહયાં છીએ. મને
યાદ છે, જ્યારે મેં ટેિલફોન પર કામ શરૂ કયર્ુ, તો ભારતમાં પર્થમ
પૃષ્ઠનાં સમાચારોમાં ટીકા કરવામાં આવી હતી કે િવદેશથી પરત ફરેલાં આ
લોકો ભારતમાં અન્ન અને કૃિષની િચંતા કરવાને બદલે ટેિલફોનના જોડાણ
પાછળ કેમ પડ્યાં છે?
અને એમને મારો જવાબ હતો, “ મને કૃિષની સમસ્યાઓનું સમાધાન
ખબર નથી,એના માટે કોઈ અન્યને શોધો. મને મારું પોતાનું કામ કરતાં
આવડે છે. હું ટેિલફોનની સમસ્યા દુરસ્ત કરવાની કોિશશ કરી શકું છું.
પણ હું ખાતરી નથી આપતો કે હું કરી જ શકીશ. પરંતુ ભારતમાં દરેક
નાની કોિશશ પણ મહત્વપૂણર્ છે. તમે એ કામ કરો ,જે તમે સૌથી વધુ
સારી રીતે કરી શકો છો, બીજું કોઈ બીજા કોઈ કામમાં િનપુણ હશે.
એવી રીતે આપણે બધાં પોતપોતાનું થોડું યોગદાન આપીએ, તો આશા છે
કે વ્યાપક ઉદ્દેશ પર્ાપ્ત થશે.”
ઘણાં વષર્ો પહેલાં આપણે જે સ્વપ્નો જોયાં હતાં, તમે એ હકીકતમાં
સાકાર કરી રહયાં છો. તમારા સહયોગ િવના અમારું બધું કામ વ્યથર્
જશે. એ કોઈ નહીં સમજી શકે.
મારા માટે પારદશર્ક સરકાર મહત્વપૂણર્ છે. ઓપન ડેટા એનો પાયો છે.
એટલે જ્યારે ઓબામા અહીં આવ્યાં હતાં, મને અડધો કલાક એમની
સાથે િવતાવવાનો અવસર મળ્યો, અને મેં એમને સમજાવવાનો પર્યત્ન કયર્ો

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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કે અમે ભારતમાં ગર્ામીણ પર્દેશોની કનેિક્ટિવટી માટે વધુ ફાઈબર લગાવી
રહયાં છીએ. અમે એમને રાજસ્થાન સાથે કનેક્ટ કયર્ા, અને જ્યારે મેં
એમને સમજાવ્યું કે અમે ઘણાં પર્કારનાં પ્લેટફૉમર્ બનાવી રહયાં છીએ;
જેમ કે કનેિક્ટિવટી પ્લેટફૉમર્, જી. આઈ.એસ., યુ. આઈ. ડી., ડેટા
સેન્ટસર્, સાઈબર િસક્યોિરટી એિપ્લકેશન્સ, તો તેઓ દંગ થઈ ગયાં.
એમણે પૂછયું, “સામ, તમે બધાં આવી બધી ચીજો િવશે કેવી રીતે િવચારી
લો છો?” અને મારો ઉત્તર હતો, “જો અમે આવી રીતે ન િવચારીએ તો
અમે નવા ભારતનું િનમર્ાણ નહીં કરી શકીએ.” નવા ભારતનું િનમર્ાણ
જૂનાં સાધનોથી કરવું, એ બહુ મુશ્કેલ છે.
આપણી એકમાતર્ આશા છે; નવાં સાધનોનો ઉપયોગ અને આપણી યુવા
પર્િતભા. ભારતની યુવા પર્િતભા પર મારો દૃઢ િવશ્વાસ છે. જ્યારે મેં 1984માં
CDOT ( Centre for Development of Telematics ) શરૂ કયર્ુ, ત્યારે
સંગઠનમાં ભરતી કરાયેલાં લોકોની સરેરાશ ઉંમર 23 વષર્ હતી. તેઓ
સૌથી વધારે પર્િતભાશાળી, મહેનતું, િનષ્ઠાવાન, પર્ામાિણક, પર્િતબદ્ધ , સાહિસક,
સમિપર્ત, રાષ્ટર્વાદી હતાં અને એમણે જ બધું સાકાર કયર્ું.
લોકો પૂછતાં હતાં, “તમે માતર્ યુવાઓને જ કેમ લો છો?” હું કહેતો,
“કારણ કે તેઓ નવાં છે, ઉજર્ાવાન છે, ઉત્સાહી છે અને માનિસક રીતે
ભર્ષ્ટ નથી.”
ભારતમાં ઘણી સમસ્યાઓ છે, વળી ઘણાં પડકારો પણ છે. એટલે જ્યારે
લોકો મને ભારતની સમસ્યાઓ િવશે પૂછે છે, તો હું એમને કહું છું,
“ભારતમાં સમસ્યાઓ ઓળખવા માટે તમારે િવશેષ પર્િતભાની જરૂર નથી.”
ન તો સમસ્યાઓને ઉકેલવા માટે માટે પર્િતભાની જરૂર છે. ખરેખર તો
તમને એવાં સાહિસક લોકોની જરૂર છે, જેઓ કંઈક આપવા માટે તૈયાર
છે, પાછાં આવીને ભારતનાં લોકો માટે કંઈક કરવા તૈયાર છે.
હજી આપણે ઘણી લાંબી મજલ કાપવાની છે. આવનારાં પચાસ વષર્ોનાં
કામો બાકી છે. છેલ્લાં ચાલીસ વષર્ોથી હું કહેતો આવ્યો છું, “ દુિનયાનાં
સૌથી વધુ પર્િતભાશાળી લોકો અમીરોની સમસ્યાઓના િનવારણમાં વ્યસ્ત છે,
જેમની વાસ્તવમાં કોઈ સમસ્યા જ નથી.”
પિરણામ સ્વરૂપ, ગરીબોની સમસ્યાઓના િનવારણ માટે યોગ્ય પર્િતભા નથી
મળતી. ભારતમાં એવાં પર્િતભાશાળી લોકો છે, જેમની સરખામણી દુિનયાની
કોઈ પણ પર્િતભા સાથે થઈ શકે છે અને જેઓ ગરીબોની સમસ્યાઓનું
િનરાકરણ કરવા માટે થોડી સંવેદના ધરાવે છે. ભારત જ એકમાતર્ દેશ છે
જ્યાં ગરીબીની રેખા નીચે જીવતાં 40 કરોડ લોકોનું જીવનસ્તર સુધારવા
માટે ઉપાયો શોધી શકાશે અને આ ઉપાયો દુિનયાના અન્ય ભાગોમાં લાગૂ
કરી શકાશે.
આપણો દેશ િવરોધાભાસોનો દેશ છે. હું ભારત િવશે કંઈ કહું, તો તમે
એનાથી િબલકુલ િવરોધી વાત કહી શકો છો અને છતાં તમે 100% સાચાં
હોઈ શકો છો. અને આ જ ભારતની િવશેષતા છે. નવોત્થાન (innovations)
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માટે િવિવધતા એક ફળદર્ુપ ભૂિમ છે અને આપણો દેશ દુિનયાનો સૌથી
વધુ િવિવધતાપૂણર્ દેશ છે. કદાચ ભારતનાં અમુક રાજ્યોનાં લોકો સામાન્ય
ભારતીય જેવાં ન પણ દેખાતાં હોય.
મને યાદ છે, એક વાર હું મેિક્સકોમાં ભારતીય રાજદૂતને મળવાની રાહ
જોઈ રહ્યો હતો. 500 લોકોની સભામાં હું પર્મુખ વક્તા હતો અને
કોઈકે કહયું, “ભારતીય રાજદૂત આવી રહયાં છે.” એટલે હું એમને
મળવા ગયો,પણ એ મળ્યાં નહીં. આખરે મેં પૂછ્યું, “તેઓ ક્યાં છે?”
એક વ્યિક્તએ કહયું, “ઓહ, તેઓ તમારી રાહ જોતાં હતાં, તેઓ
આગળની પંિક્તમાં બેઠાં છે.”
અને હું ત્યાં ગયો, તેઓ ચીની જેવાં દેખાતાં હતા, કેમ કે તેઓ ઉત્તર
-પૂવર્નાં હતાં. અને મારાં આટલાં અનુભવ છતાં પણ મેં લગભગ માની
લીધું હતું કે ભારતનાં રાજદૂત છે, તો તેઓ મારા જેવાં જ દેખાતાં હોવાં
જોઈએ.
આ જ ભારતની િવશેષતા છે. ભારતમાં એવું ઘણું છે જે વખાણવા યોગ્ય
છે પણ આજે હું ભારતને જોઉ છું તો ઘણી વાર મને િચંતા થાય છે.
આજે લોકો માિહતીને પહેરામાં સુરિક્ષત રાખવા માંગે છે, સોશ્યલ મીિડયા
પર જૂઠાણાંઓ ફેલાવે છે, સ્વતંતર્તા પર હુમલા કરે છે, તો બહુ અસર
પડે છે. ત્યારે જ તમારે બધાંએ સિકર્ય થવું પડશે. પર્ત્યેકની પર્ગિત માટે,
તમારે વાસ્તવમાં આ ભરોસો કાયમ રાખવો પડશે, કમ સે કમ સાઈબર
સ્પેસમાં. અહીં અસ્પૃશ્યતા નથી, ભેદભાવ નથી. પર્ોગર્ામ કોઈ પણ
ક્ષેતર્િવશેષનો હોય કે જાિતિવશેષનો; બર્ાહ્મણ, િહંદુ, અથવા મુિસ્લમ હોય ,
આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો.
આપણે બધી રીતે સમાવેશક (inclusive) છીએ. માિહતી પર્ત્યેક વ્યિક્ત માટે
છે. ભારતમાં આજકાલ જે ચચર્ાઓ થઈ રહી છે, એ બહું િનમ્ન સ્તરની
છે. ખરેખર આપણે ભારતમાં ચચર્ાઓનું સ્તર ઊંચું લાવવાની જરૂર છે.
હું આજકાલ એક પુસ્તક લખી રહ્યો છું. થોડાં વષર્ો પહેલાં મેં મારા
જીવન િવશે એક પુસ્તક લખ્યું હતું. એ પુસ્તક મેં મારી પૌતર્ી માટે
લખ્યું હતું, કારણ કે મારી છ વષર્ની પૌતર્ી, જે સાનફર્ાિન્સસ્કોમાં રહે છે,
ક્યારેક મોટી થઈને પૂછશે, “આ બુઢ્ઢો માણસ કોણ છે, જે 100 વષર્
પહેલાં, 75 વષર્ પહેલાં અમેિરકા આવ્યો હતો?
અને એના િપતા, જેનો જન્મ અને ઉછેર અમેિરકામાં થયો છે, એને જે
કાંઈ પણ કહેશે , એ બધું બહુ અલગ હશે; કારણ કે એના િપતાને
એ ગરીબીનો જરા પણ ખ્યાલ નથી, જે મેં જોઈ છે. એ તો સમજી
પણ નથી શકતો કે હું ભારતના એક નાના એવા ગામડામાં જન્મ્યો,
જ્યાં મારી માતાએ આઠ બાળકોને ઘરમાં જ જન્મ આપ્યો. કોઈ ડૉકટર
નહીં, કોઈ નસર્ નહીં, હોિસ્પટલ નહીં, દવાની દુકાન નહીં, કાંઈ જ
નહી. શાળા પણ નહીં. અને જો હું આ વાત કહું, તો પણ તેઓ એમ
માનશે કે મેં વાત ઉપજાવી કાઢી છે.
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હવે આ વાસ્તિવકતા બદલવી પડશે. આ ભારતને આપણે બદલવું પડશે.
જો આપણે ગરીબીની રેખા નીચે જીવતાં 40 કરોડ લોકોને ટેકનોલોજીનો
ઉપયોગ કરીને થોડું સન્માનજનક જીવન ન આપી શકીએ, તો એનો
અથર્ એ કે આપણે આપણું કામ નથી કયર્ુ.
અમે એવા ભારતનું િનમર્ાણ નથી કરવા માંગતા, જ્યાં વધારે અરબપિત
હોય. અને જો હોય, તો ભલે વધારે શિકતશાળી હોય. હું એમની િવરુદ્ધ
નથી. પરંતુ હું ભારતમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ દરેક ચીજને બદલવા માટે
કરવા માંગું છું, અને એ માતર્ જ્ઞાન વડે જ સંભવ છે.
તમારા જેવાં લોકો જ આ કરી શકે છે. એ માતર્ િનખાલસતાથી જ
સંભવ છે. હું માનું છું કે માિહતીથી િનખાલસતા,પહોંચ,દાિયત્વ,નેટવકર્,
લોકશાહીકરણ, િવકેંદર્ીકરણ આવે છે. આ બધાં જ મૂલ્યો ગાંધીવાદી છે.
જો આજે ગાંધીજી હોત, તો તમને મળીને બહુ ખુશ થાત . પરમ િદવસે
હું અમદાવાદમાં ભાષણ આપવાનો છું. અસલમાં, હું અને કાલર્ ગયા વષેર્
2 ઓકટોબરે સાબરમતી આશર્મમાં હતાં અને અમે આજના માિહતી યુગમાં
ગાંધીનાં િવચારોના પર્ચાર પર ધ્યાન કેંિદર્ત કરવાનો પર્યાસ કયર્ો અને
લોકોને એ બતાવવાનો પર્યત્ન કયર્ો કે માનવજાિતના ઈિતહાસમાં ગાંધીજીનાં
િવચારો આજે જેટલાં પર્ાસંિગક છે, એટલાં અગાઉ ક્યારેય નહોતાં.
અગાઉ મારા બીજા પુસ્તકની વાત કરતી વખતે હું ભૂલી ગયો . હું
દુિનયાની પુનર્રચના પર પુસ્તક લખી રહ્યો છું. આપણે જે દુિનયા રચી
છે, એ એકદમ જૂની થઈ ગઈ છે. છેલ્લી રચના િદ્વતીય િવશ્વયુદ્ધ પછી
યુ.એસ. દ્વારા િનમર્ાણ કરવામાં આવી હતી. યુ. એન., િવશ્વ બેંક, નાટો,
આઈ. એમ.એફ., જી. ડી. પી., જી. એન. પી., વ્યિક્તગત વાિષર્ક આવક,
લેણદેણનું સરવૈયું, લોકશાહી, માનવાિધકાર, મૂડીવાદ , ઉપભોગ અને યુદ્ધ
જેવાં િસધ્ધાંતો અને સંગઠનોની સ્થાપના કરવામાં આવી.
આ બધી ચીજોનો હવે કોઈ અથર્ નથી રહ્યો. જી. ડી. પી. હવે
મહત્વપૂણર્ નથી રહ્યું. પણ આપણે હજુ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
આજે બધાં પિરમાણો (measurements ) િબગ ડેટા, કર્ાઉડ કોમ્પ્યુિટંગ અને
એનિલિટક્સથી લાભ પર્ાપ્ત કરી શકે છે. ત્યારે એ સંભવ નહોતું, એટલે
કોઈએ જી. ડી.પી. કહ્યું, અને બધાં સહમત થઈ ગયાં. આજે તમે
કેટલી બધી નાની નાની િવગતો સુધી પહોંચી શકો છો કારણ કે તમારી
પાસે િવશ્લેષણ માટે િવશાળ ડેટા છે.
હું બહું ખુશ છું કે અહીં કોઈ કોટર્માંથી ડેટા લઈને વેબ પર મૂકી
રહયું છે. હું સાત વષર્ો સુધી આપણાં બધાં મુખ્ય ન્યાયાધીશો સાથે લડ્તો
રહયો. દર વખતે જ્યારે મુખ્ય ન્યાયાધીશની િનમણૂંક થતી, તો હું બીજે
જ િદવસે એમને ફોન કરીને એમના ઘરે પહોંચી જતો. અમે ચા પીતાં
અને હું એમને દૃઢપણે સમજાવવાની કોિશશ કરતો કે ન્યાય મેળવવા
માટે 15 વષર્ કેમ લાગે છે? કેમ આપણે બધાં િરપોટ્સર્ કોમ્પ્યુટરાઇઝ ન
કરી શકીએ, અને કેમ ન્યાય તર્ણ વષર્માં ન મળી શકે? અને તેઓ
કહેતાં, “ િબલકુલ, સામ, હું તમારી વાતથી સહમત છું. િમ. િપતર્ોડા, અમે
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બધાં તમારી સાથે છીએ. શાનદાર િવચાર છે. ચાલો આપણે કરીએ.” પણ
અંતે કંઈ જ ન થાય.
સરેરાશ દર આઠ મિહને નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ આવે છે. તો ફરી હું
એમની પાસે જતો. વળી એઓ કહેતાં, “ તમે એકદમ સાચું કહો છો.
આ વખતે આપણે આ કરીશું.” એમનો ઇરાદો તો સારો હતો. એઓ સારું
કરવા ઈચ્છતા હતાં પણ કંઈ કરી નહોતાં શકતાં.
ભારતમાં એક કોટર્ કેસ પૂરો થવામાં 15 વષર્ કેમ લાગે છે? તમારી પાસે
જે પર્કારનાં િનષ્ણાત િવશેષજ્ઞો છે , આ કામ એક વષર્માં થઈ શકે,
કદાચ બે વષર્માં, અથવા કદાચ તર્ણ વષર્માં થઈ શકે. મતલબ કે તમારે
દરેક જગ્યાએ પિરવતર્ન માટે આઈ. ટી.નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.
તમે આ સમાજનું પોત બદલવા માટે તૈયાર છો. ઘરમાં, ઓિફસમાં,
પુિલસમાં, કોટર્માં, સરકારમાં, િશક્ષણમાં, સ્વાસ્થ્ય સેવામાં, કૃિષમાં, અને
તમારા મૂળભૂત સાધનો છે, માિહતી, માિહતી, માિહતી ! માિહતીને જ્ઞાન,
ડહાપણ, કમર્ સાથે જોડીને સાહિસક યુવાઓ કંઈ પણ કરવા માટે
સજ્જ હશે.
ભારતમાં તમે 45 થી વધારે ઉંમરના લોકોને છોડી શકો છો, મારા સિહત.
એ લોકો આ દુિનયાને સંભાળવા માટે સજ્જ નથી. ભારતમાં હર કોઈ
ભૂતકાળની વાતો કરે છે. કોઈ ભિવષ્યની વાત નથી કરતું. અહીં રામના
ઈિતહાસની બહુ વાતો થાય છે. તો તરત વળી કોઈ હનુમાન િવશે બોલવા
માંડશે, કોઈ બીજું વળી અન્ય દેવની વાત કરશે. બધાં કહેશે કે આ
અમારો વારસો છે.
કોઈ જ ભિવષ્યની વાત નથી કરતું. આપણો વારસો મહત્વપૂણર્ છે. અમને
આપણા વારસા, આપણી કળા, આપણી સંસ્કૃિત, આપણું સંગીત , બધાં
પર ગવર્ છે અને અમે એમાંનું ઘણું બધું કોમ્પ્યુટરાઇઝડ કરવાનો પર્યત્ન
કરી રહયાં છીએ.
15 વષર્ પહેલાં અમે 10 લાખ પાંડુિલિપઓ લઈને એમને િડિજટાઇઝ કરી.
40 વષર્ પહેલાં કે 37 વષર્ પહેલાં, અમે ઇિન્દરા ગાંધી સંસ્થાનમાં કિપલા
વાત્સ્યાયન સાથે મળીને આપણી બધી કળાઓ માઈકર્ોિફલ્મમાં સ્ટોર કરી
હતી. આ બધી કૃિતઓ હવે સુરિક્ષત અને સાથર્ક સ્વરૂપમાં છે. અગાઉ
આપણી પાસે યોગ્ય સાધનો નહોતાં. પણ હવે સ્ટોર કરવું બહું જ સસ્તું
થઈ ગયું છે.
તમને એક દાખલો આપું. મેં 16 બીટ RAM 16 ડૉલરમાં ખરીદ્યું હતું.
આશા છે કે તમારામાંથી થોડાં લોકો આ સમજી શકશે. મેં ચાર ઇનપુટ
NAND ગેટ્સ ખરીદ્યા હતાં, પર્ત્યેકની િકંમત 37 ડૉલર હતી. જ્યારે
ઇન્ટેલે (Intel) પહેલા માઇકર્ોપર્ોસેસરનું િનમર્ાણ કયર્ુ,ત્યારે હું ત્યાં હતો.
ઈન્ટેલનાં બધાં સ્થાપકો, બૉબ નૉસે, લેસ્ટર હોગન , ગોડર્ન મૂર મારાં
િમતર્ો છે. પહેલું ચાર િબટ પર્ોસેસર મેં ટેિલફોની માટે વાપયર્ું હતું.
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અમને થયું કે આ એક ચમત્કાર છે. અને અમે િવચાયર્ુ, “હે ભગવાન,
આ કેટલું શિક્તશાળી યંતર્ છે.”
અને હવે જુઓ , આજે તમારી પાસે શું છે? તમારી પાસે તમારા સેલ
ફોનમાં જ ગીગા િબટ્સ અને ટેરા િબટ્સ અને એટલો પર્ોસેિસંગ પાવર
છે, જે ભારતને બદલી રહ્યો છે. પરંતુ એ બદલાવ એવી રીતે જ થવો
જોઈએ, જેવી રીતે તમે ઈચ્છો છો .એવી રીતે નહીં કે જેમ યુ.એસ.માં
બેઠેલો કોઈ બદલવા ધારે. આપણને સ્થાિનક િવષયવસ્તુ, સ્થાિનક
એિપ્લકેશન્સ, સ્થાિનક ઉકેલો અને િવકાસની ભારતીય આવૃિતની
આવશ્યકતા છે, પિશ્ચમી આવૃિતની નહીં.
આ એકદમ ખોટી વાત છે કે હર કોઈ યુ. એસ. જેવું બનવા માંગે છે.
આ મૉડેલ ન તો વ્યાપક સ્તર પર ઉપયોગી છે, ન ટકાઉ છે, ન એને
પુનર્રિચત કરી શકાય છે,ન તો એને દુરસ્ત કરી શકાય છે. આપણે
િવકાસનું ભારતીય મૉડેલ ઘડવાની જરૂર છે અને અહીં જ ગાંધી
આપણને માગર્દશર્ન આપે છે.
યુવાઓ સાથે વાત કરતી વખતે મેં એમને કહ્યું, “શું તમે દરેક
જીલ્લાનો ડેટા સેટ લાવી શકો છો?” હું ઈચ્છું છું કે બધાં જીલ્લાઓની
બધી જ માિહતી ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ હોય. કોટર્ કેસ, પુિલસ, અધ્યાપક,
સ્કૂલ, હોિસ્પટલ, ડૉક્ટર વગેરે બધી જ. હું ભારતના રાષ્ટર્ીય ડેટા બેઝની
પરવા નથી કરતો. ચોક્કસ, એ મહત્વપૂણર્ છે, હું એમ નથી કહેતો કે
એ મહત્વપૂણર્ નથી. પણ હું જીલ્લા સ્તર પર કામ કરવા માંગુ છું.
જીલ્લામાં જો મને 500 અધ્યાપકોની આવશ્યકતા હોય,તો મારે િદલ્હી
જઈને પૂછવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ કે, “ હું એમની િનયુિક્ત
ક્યાંથી કરું?” મારે એમની િનયુિક્ત ત્યાંથી (જીલ્લામાંથી ) જ કરવી
પડશે.
આપણે વ્યાપક સ્તર પર િવકેંદર્ીકરણ કરવાની જરૂર છે. આજે ભારતમાં
સત્તા બે લોકો પાસે છે, વડાપર્ધાન અને મુખ્યમંતર્ી.
આજે સવારે મારી િમંિટગ બેંગલુરુના મેયર સાથે હતી. ત્યારે મેં કહ્યું, “
જુઓ. પહેલું કામ જે આપણે કરવાનું છે, તે એ કે મેયરને વધુ સત્તા
આપીએ.” મેયરને ભારતમાં કોઈ સત્તા નથી. કોઈને ખબર નથી હોતી કે
મેયર કોણ છે? તેઓ માતર્ એક વષર્ માટે મેયર બને છે. નવાઈની વાત
છે. એક વષર્માં તો એ પણ જાણ નથી થતી કે બાથરૂમ ક્યાં છે.
લગભગ તર્ણથી ચાર વષર્ લાગે છે, એ સમજવામાં કે તમારું કામ શું છે.
પણ, આ એક વષર્નું કારણ એ છે કે અમે તમને બધી ચીજો
સમજવાનો સમય નથી આપવા માંગતા. જેથી અમે એ કરી શકીએ, જે
અમે કરતાં રહ્યાં છીએ. એટલે જ બધી ચીજો એવી ને એવી જ છે.
તો મેં તેમને આ વાત કહી, કોિશશ કરો કે મેયરની મુદત પાંચ વષર્ની
હોય. એવી જ રીતે જીલ્લામાં પણ આ લાગૂ થાય. જીલ્લાનો પર્મુખ
કોણ હોય છે? કલેક્ટર. જીલ્લા સ્તરે કોઈ િનવર્ાિચત સભ્ય નથી હોતો.
તમે જે પણ કામ કરો છો, એ બધાંમાં ખરેખર (સત્તાના) િવકેંિદર્કરણ
માટે આપણે જીલ્લા સ્તરનું િવકાસ મૉડેલ કેમ ન અપનાવી શકીએ?
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હું તમારો વધુ સમય નહીં લઉં, પણ મારી પાસે ઘણાં આઇિડયા છે ,જે
હું તમને કહેવા માંગુ છું, હું તમારી સાથે જોડાઈ રહેવા માંગું છું. તમે
જે કરી રહયાં છો, એને માટે સાચે જ મને ગવર્ છે, હું તમારી મદદ
કરવા માંગુ છું. હું જાણું છું કે હું વીતી ગયેલા સમયનો માણસ છું, હું
એનું સન્માન કરું છું. છતાં પણ હું કામ કરવા માંગું છું અને વ્યસ્ત
રહેવા માંગું છું. એટલે રોજ મારો િદવસ સવારે આઠ વાગ્યે શરૂ થાય
છે અને દરરોજ ,શિનવારે, રિવવારે રાતના 11, 12 વાગ્યા સુધી કામ કરુ
છું કારણ કે એ જ કામ મને કરતા આવડે છે. મેં ક્યારેય રજા નથી
લીધી, 50 વષર્ોમાં ક્યારેય વેકેશન નથી લીધું કારણ કે અહીં ભારતમાં
ઘણું કામ છે. સમુદર્િકનારે જઈને શરાબ પીવામાં મને કોઈ આનંદ નથી
મળતો. એનાથી મને રોમાંચ નથી થતો..
રિવવારે બપોરે તમને મોટી સંખ્યામાં આવેલાં જોઈ મને ખૂબ આનંદ થયો.
અને હું ખરેખર બહુ કદર કરું છું કે રિવવારે બપોરે તમે અહીં આવ્યા,
કેમ કે એ જ સમય મારા માટે ઉપલબ્ધ હતો. એટલે મેં કાલર્ને કહ્યું
,કાલર્ મારાં િમતર્ છે અને એક િદલચસ્પ વ્યિક્ત છે. મને ખબર નથી,
તમે કાલર્ને ઓળખો છો કે નહીં, પણ તમારે એમને ગૂગલ પર સચર્
કરવાં જોઈએ. કાલર્ મારો બહુ ગાઢ િમતર્ છે અને અમે બંને ઘણી
ઝનૂની ચીજો કરતાં રહીએ છીએ.
અમે હાલમાં જ સાનફર્ાિન્સસ્કોમાં િબર્ઉસ્ટર કાહલે સાથે મળીને એક
ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ શરૂ કયર્ુ છે, જ્યાં અમે ભારતની 4,50,000 પુસ્તકોને
નેટ મૂકી છે. તો ભારત સરકારે ગભરાઈને કહ્યું, “થોભો, તમે આ કેવી
રીતે કરી શકો? આ હજુ કૉપીરાઇટને આધીન છે.” અમે કહ્યું, “િચંતા
ન કરો. એમને અમારી સામે કેસ કરવા દો, અમે િનણર્ય લઇશું . એ
અમારી િચંતાનો િવષય હશે.” કારણ કે ભારત સરકાર અમને એ ન
કહી શકે કે અમારે શું વાંચવું અને શું ન વાંચવું.
તમારે એવાં લોકોની જરૂર છે જે આખી દુિનયામાં િસસ્ટમનો સામનો
કરે. એક વાર મેં અને કાલેર્ ભારતીય માનક બ્યુરોનો બધો ડેટા
ઓનલાઈન મૂકવાનો િનણર્ય કયર્ો. મને ખબર નથી કે તમે જાણો છો કે
નહીં, પણ ભારતીય માનક બ્યુરોનું એક માનક ભારતમાં 14,000₹ માં મળે
છે અને િવદેશીને 1.4 લાખમાં મળે છે. આ આપણાં સુરક્ષા માનકો છે,
અિગ્ન માનકો છે, આ આપણાં કાયદાઓ છે, અને એક નાગિરક તરીકે
, તમારી પહોંચ ત્યાં સુધી નથી પણ તમારી પાસેથી અપેક્ષા રખાય છે કે
તમે એનું પાલન કરો. આ બહુ િવિચતર્ છે.
અને જ્યારે તમે એને ઑનલાઇન મૂકો, સરકાર કહે છે, “અરે, થોભો,
તમે આ ન કરી શકો.” આનો ઉત્તર દુભર્ાગ્યપૂણર્ છે. અમે એ કરવા
જઈ રહ્યાં છીએ.
આ જ વલણ તમે અપનાવો, એમ હું ઈચ્છું છું. હું ઈચ્છું છું કે તમે
યોદ્ધાઓ જેવું વતર્ન કરો. પોતાને કોઈથી પણ કમતર ન સમજો. કોઈને
એમ ન કહેવા દો કે તમે અમુક કામ નહીં કરી શકો. એવી રીતે
લડો, જેવી રીતે ગાંધી લડયાં.

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ
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ફરક માતર્ એટલો જ છે કે તમે તમારા ભાઈઓ ( દેશવાસીઓ) સાથે
લડી રહ્યાં છો, એથી એ લડત વધારે મુશ્કેલ છે. તમને સહુને
શુભેચ્છાઓ , મને આ સમય આપવા માટે આભાર.
હું કાલર્ને સાંભળવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું, પછી આપણે િવસ્તૃત ચચર્ા
કરીશું. હું જાણું છું કે મને 15 િમિનટ આપવામાં આવી હતી, સંભવ છે
કે મેં પાંચ િમિનટ વધારે લીધી. પણ તમારાં જેવાં દશર્કો મને ક્યાં
મળશે? તમને ખૂબ ખૂબ સ્નેહ !
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માિહતીનો અિધકાર માિહતીનો અિધકાર , જ્ઞાનનો અિધકાર  જ્ઞાનનો અિધકાર : કાલર્કાલર્
મલામુદની િટપ્પણીઓમલામુદની િટપ્પણીઓ
“હૈજિગક િગકઅપહૈજિગક િગકઅપ”  (અિતિથ કોમ્પ્યુટર િવદ્વાન દ્વારા સાવર્જિનકઅિતિથ કોમ્પ્યુટર િવદ્વાન દ્વારા સાવર્જિનક
ભાષણભાષણ),  NUMA બેંગલુરુ બેંગલુરુ,  15 ઓકટોબર ઓકટોબર,  2017.
આભાર, સામ. મને સાંભળી શકો છો? બહુ સરસ. આ સારી સગવડ છે.
અમારી યજમાની કરવા માટે હું ન્યુમા (NUMA)નો આભાર માનું છું અને
હૈજિગકનો િવશેષ આભાર, આ કાયર્કર્મ આયોિજત કરવા માટે. સંધ્યા
રમેશે , ખાસ કરીને ,બધું સારી રીતે સંયોિજત કયર્ુ છે. પર્ણેશ, બહુ
સરસ પિરચય આપવા બદલ આભાર, અને શર્ીિનવાસ અને ટી.જે., તમારો
પણ આભાર, તમારા બોધદાયક પર્સ્તુિતકરણ માટે. અને િનિશ્ચત જ ,
સામનો પણ આભાર, મને ફરી ભારત ખેંચી લાવવા માટે.
અહીં આવવા બદ્દલ હું બહુ ખુશ છું.
તો, મારો વ્યવસાય િવિચતર્ છે. હું સાવર્જિનક િપર્ંટર છું.
તમે િનજી િપર્ંટર િવશે સાંભળ્યું હશે, બરાબર? તેઓ હોિલવુડમાં
નવલકથાઓ લખે છે અને પર્કાશનનું કામ કરે છે.
સાવર્જિનક િપર્ંિટંગની શરૂઆત બહુ વષર્ો પહેલાં થઈ છે. એ સમયે એક
સાવર્જિનક િપર્ંટર હતો, જેનું નામ અશોક હતું. આ લોકિપર્ય સમર્ાટે
થાંભલાઓ પર સરકારના આદેશો અંિકત કરાવ્યાં અને આખા ભારતમાં
પર્સાિરત કયર્ાં. એમણે આવું એટલા માટે કયર્ુ ,જેથી લોકો કાયદાઓ
અને ધમર્ િવશે જાણી શકે,એ પણ જાણી શકે કે પર્ાણીઓ સાથે યોગ્ય
વ્યવહાર કરવો જોઈએ. એ પણ સમજી શકે કે િવિભન્ન ધમર્ો સાથે
સિહષ્ણુતાપૂણર્ વ્યવહાર કરવો જોઈએ.
થોડી શતાબ્દીઓ પહેલાં, રોમમાં લોકોએ પોતાના શાસકો િવરુદ્ધ િવદર્ોહ
કયર્ો અને કહ્યું, “ તમારે કાયદાઓ લખી રાખવા પડશે. દર વખતે
જ્યારે અમે કોટર્માં જઈએ ત્યારે તમે કાયદો ન બનાવી શકો.” એમણે
રોમન કાયદાઓનાં 12 કોષ્ટકો લીધાં, એમને કાંસા અને લાકડાનાં પાિટયાં
ઉપર કોતરાવીને રોમ સામર્ાજ્યની દરેક બજારમાં મૂકી દીધાં, જેથી લોકોને
એમના કાયદાની જાણકારી મળે.
આવું એટલા માટે કરવામાં આવ્યું, કારણ કે સાવર્જિનક િપર્ંિટંગ એવી
ચીજ છે જે આપણાં બધાંની છે. એ િનજી િપર્ંિટંગથી અલગ છે, જ્યાં
તમે પૈસા કમાવા માટે કંઈક કરો છો, અને પછી, કદાચ 70 વષર્ો કે
150 વષર્ો પછી, એ જ િદવસે એ સાવર્જિનક બની જાય છે. પણ
સાવર્જિનક િપર્ંિટંગ એવી વસ્તુ છે જે આપણાં બધાની છે. અને હું છેલ્લાં
37 વષર્ોથી યુ. એસ. માં આ કરી રહ્યો છું, બધી જ ચીજો, સાંસ્કૃિતક
પુરાલેખોથી માંડીને કાનૂની દસ્તાવેજો સુધી.
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મેં 6000 સરકારી વીિડયો લીધાં, જે સરકારે ઑનલાઇન મૂકયાં હતાં .
એ બધાં કૉપી કયર્ા અને યુ- ટ્યુબ પર મૂકયાં, અને 5 કરોડથી પણ
વધુ લોકોએ જોયાં. આ બધાં વીિડયો ત્યાં ફાજલ પડ્યાં હતાં.
દાખલા તરીકે, ‘ધ િસક્યોિરટીઝ એન્ડ એકસચેન્જ કિમશન’ માંથી કોઈ
પણ સાવર્જિનક િનગમનો આઇ.પી.ઓ. િરપોટર્ પર્ાપ્ત કરવા માટે 30$ ની
િકંમત ચૂકવવી પડે છે. અમે એને િનઃશુલ્ક રાખ્યું છે. હવે લાખો લોકો
આ જાણકારીનો ઉપયોગ કરે છે.
લગભગ પાંચ વષર્ પહેલાં મેં ભારતીય ડેટા પર કામ કરવાનું શરૂ કયર્ુ.
મેં યુ.એસ. માં કામ ચાલુ રાખ્યું પણ હવે યુ. એસ. અને ભારત બંને
જગ્યાએ હું કામ કરું છું અને પાંચ સંગર્હો જાળવવાનું (maintenance )
કામ કરું છું.
પહેલો સંગર્હ ફોટોગર્ાફ્સનો છે: માિહતી મંતર્ાલય પાસે ફોટોગર્ાફ્સનો િવશાળ
સંગર્હ છે, જે ઑનલાઇન છે પણ તમે એ જોઈ નહીં શકો. એ hidden
છે. તમે ઈંડેક્સ પૃષ્ઠ જુઓ તો હજારો ફોટોગર્ાફ્સ જોવાં મળશે. અસલી
ફોટો જોવા માટે તમારે ત્યાં િક્લક કરવું પડશે. એટલે મેં 12,000
ફોટોગર્ાફ્સ પસંદ કરીને િફ્લકર ( Flicker) પર મૂકી દીધાં. આ
ફોટોગર્ાફ્સ અદ્ભુત છે. આમાં નહેરુનાં 1947, 1948,1949નાં, ગણતંતર્ િદવસ
સમારંભનાં, િકર્કેટ રમતાં લોકોનાં, ઓિલિમ્પક્સ, પર્ાણીઓ, ભારતનાં મંિદરો,
બધાં ખૂબ સુંદર છે. હજી વધુ ફોટોગર્ાફ્સ હોવાં જોઈએ અને એ પણ
ઉચ્ચ િરઝોલ્યુશનમાં હોવાં જોઈએ.
બીજો સંગર્હ ભારતીય માનક બ્યુરોનો છે: ભારતીય િબિલ્ડંગ કોડ, િકંમત
14,000₹. પર્િત વષર્ 6,50,000 જેટલાં એન્જીિનયિરંગનાં િવદ્યાથર્ીઓ આ
દસ્તાવેજોમાંથી માિહતી મેળવવી પડે છે.આ માટે એમણે પુસ્તકાલયમાં જવું
પડે છે અને CD-ROM લેવી પડે છે અથવા એ ખાસ પુસ્તક લેવું પડે
છે. અમે એ બધું ઑનલાઇન મૂકી દીધું અને એને પર્િત માસ લાખોની
સંખ્યામાં વ્યુઝ (views) મળે છે.
અસલમાં , ભારત સરકારે અમારા ઉપર કોઈ કેસ નથી કયર્ો. યુ.એસ.
અને યુરોપમાં િવિભન્ન માનક સંગઠનો દ્વારા અમારા ઉપર કેસ કરવામાં
આવ્યો છે. ભારતીય માનક બ્યુરોએ અમને હવે વધુ માનક વેચવાની
મનાઈ કરી દીધી છે. એનું કારણ એ કે મેં એમને પતર્ લખ્યો છે. મેં
માનકો માટે એક વષર્ના 5,000₹ ચૂકવ્યાં અને લગભગ બે વષર્ સુધી
ચલાવ્યાં. પછી એમણે મને નવીનીકરણની ( renewal) નોિટસ મોકલી. મેં
કહ્યું, “જરૂર, મને નવીનીકરણ કરવું ગમશે. અલબત્, મારી પાસે બધાં
માનકો છે, શું એ સારી વાત નથી? શું હું આપને આ માનકો
એચ.ટી.એમ.એલ. (HTML) માં મોકલી આપું?”
કેમ કે આમાંના ઘણા માનકો, જે ભારતનાં છે, એમને HTML માં ફરી
ટાઈપ કયર્ા, રેખાકૃિતઓ ફરીથી SVGમાં દોરી, ફોમર્ુલાઓને MathMLમાં કોડ
કયર્ા. જેથી તમે એ તમારા સેલફોન પર જોઈ શકો, વધારે મોટાં કરી
શકો અને તમારા દસ્તાવેજોમાં ચોંટાડી (paste) શકો.
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હવે, અમે ભારત સરકાર ઉપર જાહેર િહતનો મુકદમો કયર્ો છે. શર્ીિનવાસ
કોડાલી મારા એક સહ-અરજદાર છે. મારાં િમતર્ સુશાંત િસન્હા પણ અહીં
હાજર છે , જેઓ ન્યાયાલયમાં બધાં મામલાઓની સેવા ‘ઈિન્ડયન કાનૂન’
ચલાવે છે, એઓ મારા સહ-અરજદાર છે. િનશીથ દેસાઈ અને સહયોગીઓ
િદલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં િનઃશુલ્ક રૂપે અમારું પર્િતિનિધત્વ કરી રહ્યાં છે.
સલમાન ખુશર્ીદ આ કેસમાં અમારા વિરષ્ઠ વકીલ છે.
ફરીથી અમારે નવેમ્બર મિહનામાં કોટર્માં હાજર થવાનું છે. આ સંબંધમાં
બધું પેપરવકર્ તૈયાર છે અને કેન્દર્ સરકાર ચોથી વાર પર્િતિકર્યા આપવામાં
િનષ્ફળ રહી છે. અમને આશા છે કે મૌિખક ચચર્ા પછી અમે આ કેસ
જીતી શકીશું કારણ કે ભારતમાં સરકારી માિહતીનો અિધકાર બંધારણ પર
આધાિરત છે, અને આ માનકો સરકારી દસ્તાવેજો છે, જેને કાયદાનું બળ
પર્ાપ્ત છે.
તર્ીજો સંગર્હ, સરકારી રાજપતર્ો (gazette) નો છે, જેને િવશે શર્ીિનવાસે
હમણાં જ વાત કરી. અમે આના પર કામ શરૂ કયર્ુ છે. ભારતનાં
રાજપતર્ો અમે ઑનલાઇન મૂકી દીધાં છે. હવે મારી પાસે કણર્ાટક, ગોવા,
િદલ્હી અને અન્ય રાજ્યોનાં રાજપતર્ો પણ અપલોડ કરવા માટે તૈયાર
છે. અને અમે બાકીનાં રાજપતર્ો મેળવવાની કોિશશ કરી રહ્યાં છીએ.
ચોથો સંગર્હ છે, “ િહંદ સ્વરાજ”. એક િદવસ હું સામ િપતર્ોડાને મળવા
ગયો, ત્યારે એમણે મને પૂછ્યું, “ તમારી પાસ પેનડર્ાઈવ છે?”
“શું ?” અને મેં એમને યુ.એસ.બી. ડર્ાઈવ આપી. એમણે એ કોમ્પ્યુટરમાં
લગાવી અને લગભગ 15 િમિનટ પછી મને પાછી આપી. મેં પૂછ્યું, “આ
શું છે?”
એમણે જવાબ આપ્યો, “મહાત્મા ગાંધીનો લેખનસંગર્હ છે, કુલ 100 ખંડો,
50,000 પૃષ્ઠ.” મેં પૂછ્યું, “સરસ, તમે આ ક્યાંથી પર્ાપ્ત કયર્ો?”
“ઓહ, આ મને આશર્મે આપ્યો.”
“અચ્છા, આનું શું કરશે એ લોકો?”
સામે કહ્યું, “એ લોકો આને વેબસાઈટ પર મૂકશે.”
અને એટલે, મેં ફરી પેનડર્ાઇવ જોઈ અને પૂછ્યું, “અચ્છા, શું હું આને
વેબસાઈટ પર મૂકી શકું?”
સામે આત્મિવશ્વાસથી કહ્યું, “હા, જરૂર! ”
“એ લોકો નારાજ નહીં થાય?”
“ના, કોઈ આની પરવા નહીં કરે.”
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અને એટલે, મેં એ ઑનલાઇન મૂકી દીધો. મેં આ િનણર્ય પણ ત્યારે
લીધો હતો, જ્યારે અમે આ સંગર્હનાં કુલ 100 ભાગો પર કામ કરી
રહ્યાં હતાં, કે તમે આને સચર્ કરી શકો , ઇ-બુકની જેમ ડાઉનલોડ
પણ કરી શકો . હું બીજા સરકારી સવર્ર પર ગયો અને મને
જવાહરલાલ નહેરુનાં ચુનંદા લખાણો મળ્યાં. પરંતુ એમાં તર્ણ ખંડ ગાયબ
હતાં, જે મેં શોધીને બધાં ઑનલાઇન મૂક્યાં.
હવે અમારી પાસે નહેરુજીનાં લખાણોનો સંપૂણર્ સંગર્હ છે. ડૉ. ભીમરાવ
આંબેડકરનાં લખાણોનો સંપૂણર્ સંગર્હ મહારાષ્ટર્ના સવર્ર પર હતો. પણ
એમાંય છ સૌથી વધુ પર્ચિલત ખંડો ગાયબ હતાં. મેં સવર્ર પરથી
દસ્તાવેજો લીધાં, બાકીનાં ખંડો ખરીદ્યાં. હવે અમારી પાસે આંબેડકરનો
સંપૂણર્ સાિહત્યસંગર્હ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર “િહંદ સ્વરાજ સંગર્હ”માં ફરી
ઉપલબ્ધ છે.
મહાત્મા ગાંધીનાં આકાશવાણી દ્વારા પર્સાિરત 129 ભાષણો પણ ઉપલબ્ધ છે.
ગાંધીજી પોતાના જીવનના અંિતમ વષર્માં લગભગ દરરોજ પર્ાથર્ના પછી
ભાષણ આપતાં હતાં. તો તમે વાસ્તવમાં એમના અદ્ભુત જીવનના અંિતમ
વષર્ દરમ્યાન આપેલાં ભાષણો સાંભળી શકો છો. તમે એમનાં લેખન
સંગર્હને જોઈ શકો છો. એમના ભાષણની અંગર્ેજી આવૃિત પણ જોઈ
શકો છો. અને પછી, બીજા િદવસ પર જઈને એમણે લખેલાં પતર્ો જોઈ
શકો છો. બીજે િદવસે એમણે આપેલાં ભાષણો સાંભળી શકો છો. એમના
જીવનને નજીકથી જોવાનો આ અદ્ભુત ઉપાય છે.
અમે દૂરદશર્નનો આકર્ાઈવ પણ જોયો. એમાં નહેરુ દ્વારા િલિખત “ધ
િડસ્કવરી ઑફ ઈિન્ડયા “ પર આધાિરત, 1980ના દશકની સીિરયલ “ભારત
એક ખોજ” પોસ્ટ કરી. હવે એના બધાં જ એિપસોડ ઑનલાઇન
ઉપલબ્ધ છે. એમાંના ઘણાં એિપસોડમાં અમે તેલુગુ અને ઉદર્ૂ ભાષામાં
ઉપશીષર્ક (subtitles) તૈયાર કયર્ા છે. હવે અમારી પાસે પાંચ ભાષાઓમાં
એમનાં ઉપશીષર્ક તૈયાર છે. બાકી બધું કામ પણ અમે આ જ રીતે
કરવા માંગીએ છીએ.
પણ હું ‘ િડજીટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા’ િવશે કહેવા માંગુ છું કારણ
કે આ વતર્માન સમયનો સૌથી મહત્વપૂણર્ મુદ્દો છે, જેના પર અમે કામ
કરી રહ્યાં છીએ. ત્યાં એક એવુ સરકારી સવર્ર છે,જેમાં 5,50,000 પુસ્તકો
છે. કમસે કમ, એમણે તો એવું કહ્યું હતું.
એક વષર્ પહેલાંની વાત છે. હું સામ સાથે બેઠો હતો. અમે ભારતભરમાં
એક સપ્તાહ સુધી વ્યસ્ત ભર્મણ પુરું કયર્ુ હતું અને યુ.એસ. પાછાં જવા
માટે મોડી રાતની ફ્લાઇટ માટે રાહ જોઈ રહ્યાં હતાં અને હું બીમાર
હતો. સામ ઘણી િમિટંગોમાં વ્યસ્ત હતાં અને એમને મળવા બહુ લોકો
આવી રહ્યાં હતાં. હું નેટ પર સિફર્ંગ કરી રહયો હતો , ત્યાં મેં આ
િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા જોઈ.
મેં જોયું તો મને લાગ્યું કે ત્યાંથી અમુક ચીજો લઈ શકાય છે. ત્યાં
ઘણાં પુસ્તકો હતાં પણ એ બહુ સરળતાથી જોઈ નહોતાં શકાતાં. એટલે
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મેં એક નાની એવી સ્કર્ીપ્ટ લખી અને એ કામ કરી ગઈ. હવાઈ યાતર્ા
પૂરી કયર્ા પછી અમે જ્યારે ઘરે ગયાં, તો મેં સવર્ર જોયું. િનિશ્ચત જ,
અમને થોડાં પુસ્તકો મળી ગયાં હતાં. પછી તર્ણ મિહનામાં, મેં એમનાં
પુસ્તકોને મારા સવર્ર પર ઉતારી લીધાં.
આ કામમાં થોડો સમય લાગ્યો. આ ડેટા લગભગ 30 ટેરાબાઈટનો હતો.
હું એમનાં 4,63,000 પુસ્તકો પર્ાપ્ત કરવામાં સફળ રહ્યો. અમુક મને ન
મળ્યાં, અને અમુકનાં URL અધૂરા હતાં, પણ અમને 4,63,000 PDF
ફાઈલો પર્ાપ્ત થઈ.
આ ગયા િડસેમ્બરની, એટલે કે 2016ની વાત છે અને જાન્યુઆરીમાં મેં
ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ અપલોડ કયર્ો અને એ બધાં પુસ્તકો અપલોડ કયર્ાં .
જ્યારે તમે આટલું મોટું કામ કરતાં હો, તો આટલો સમય લાગે છે.
હવે આ સંગર્હને હું ઝીણવટથી જોઈ રહયો છું. જ્યાં સુધી મને
વાસ્તવમાં ડેટા ન મળે ત્યાં સુધી હું ખરેખર કંઈ જ ન કહી શકું.
અહીં 50 િવિભન્ન ભાષાઓનાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. મારું માનવું છે કે
અહીં 30,000 પુસ્તકો સંસ્કૃત ભાષામાં છે. ગુજરાતી, બંગાળી, િહંદી, પંજાબી
અને તેલુગુ – તમે કોઈ પણ નામ લો, બધાં પુસ્તકો અહીં છે. આ
સંગર્હમાં લગભગ અડધાં પુસ્તકો અંગર્ેજી, ફર્ેન્ચ અને જમર્ન ભાષાઓમાં
છે, પણ છતાં એ અનોખો સંગર્હ છે.
હજી એમાં ઘણી સમસ્યાઓ હતી. જ્યારે મેં આ બધું જ્યારે “િમરર
સવર્ર” પર કૉપી કયર્ુ, તો સવર્રે કોડ 500 િસસ્ટમ એરસર્ બતાવી. અનેક
વાર પર્ોગર્ામ બંધ પડી ગયો અને એને કારણે મારી િસ્કર્પ્ટ પણ. વળી
બીજે િદવસે હું િસ્કર્પ્ટ શરૂ કરતો, તો અમુક ડેટા મળી જતો. પાછો
એમનું DNS કામ બંધ કરી દેતું. એમનું DNS સવર્ર હંમેશ ડાઉન થતું
રહેતું.
એટલે જ્યારે તમે DNS ને નામથી શોધશો, તો એ કહેશે, “હોસ્ટ નૉટ
ફાઉન્ડ” અને એવું જ કંઈક. મેં આઈ.પી. એડર્ેસને હાડર્ કોિડંગ કરવાનું
શરૂ કયર્ું, કારણ કે મારી પાસે દસ્તાવેજો પર્ાપ્ત કરવાની આ જ
એકમાતર્ રીત હતી. ખરાબ હોિસ્ટંગ (hosting) િસવાય અન્ય ખામીઓ પણ
હતી. મેટાડેટા અવ્યવિસ્થત છે. અિધકાંશ શીષર્ક ખંિડત છે. સ્કેિનંગ પણ
અમુક બરાબર છે, અમુક બરાબર નથી.
અહીં અનેક પર્િતિલિપઓ બે વાર મૂકવામાં આવી છે, પણ તે છતાં આ
સંગર્હ અનોખો છે. મેં એ પણ જોયું કે ત્યાં એવાં પુસ્તકો છે, જે
કૉપીરાઈટના આધાર પર બહુ રોચક લાગે છે. મેં એ જોઈને કહ્યું,
“ઓહ, તમે જાણો છો, આમાં નાં ઘણાં પુસ્તકો હાલમાં છપાયેલાં છે.”
પણ જ્યારે મેં નીચે કૉપીરાઈટના સ્થાને જોયું, તો લખ્યું હતું,
“કૉપીરાઈટ નથી.” મેં િવચાયર્ુ, “તેમને જાણ હશે જ કે તેઓ શું કરી
રહ્યાં છે.”

કાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓકાલર્ મલામુદની િટપ્પણીઓ

87



હું આકર્ાઈવ પર એવું કરું છું કે અમે એ ઈન્ટરનેટ પર મૂકી દઈએ.
પછી જો લોકો ફિરયાદ કરે તો કહેવાનું કે, “ઠીક છે, હું એ હટાવી
લઉં છું.” એમ મેં એને ઈન્ટરનેટ પર મૂકી દીધું છે અને એ આ
વષર્ના ફેબર્ુઆરી મિહનાથી એ ઑનલાઇન થઈ ગયું છે. મને લાગે છે કે
આ સંગર્હને પંચ્યાસી લાખ લોકોએ જોયો છે.
તો આમ આ સંગર્હ ઑનલાઇન છે. ગૂગલે આને જોવાનું શરૂ કરી દીધું
છે, લોકો પણ એ જોઈ રહ્યાં છે. લગભગ છ લોકોએ અમને લખીને
જણાવ્યું છે કે, “ઓહ, તમારી પાસે મારું પુસ્તક છે!” જો કોઈએ
યુ.એસ.ના ડી.એમ.સી.એ. (DMCA) માનક િવશે વાંધો ઉઠાવશે તો ઠીક છે.
અમે એ બધાં પુસ્તકો હટાવી લઇશું.
યુિનવિસર્ટી ઑફ નોથર્ કેરોલીના પર્ેસે અમને એક પતર્ મોકલ્યો . એમણે
35 પુસ્તકોની સૂચી સાથે બહું સુંદર પતર્ લખ્યો ,જેમાં લખ્યું કે, “અમને
એ વાતનો વાંધો નથી કે તમે અમારાં પુસ્તકો પહેલાં જ ઑનલાઇન
મૂકી દીધાં છે. પણ અમે અમારાં જૂનાં પુસ્તકો ઑનલાઇન મૂકવાનું અને
વેચવાનું શરૂ કરી રહ્યાં છીએ, એટલે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમારી
પાસે એ ન હોય.”
અમે સૂચી જોઈ અને પછી અમારો ડેટાબેઝ સચર્ કયર્ો અને બીજા થોડાં
પુસ્તકો પણ શોધ્યાં, જે એમણે નહોતાં જોયાં. અમે એમને એક સરસ
પતર્ લખીને જણાવ્યું, “અમે જરૂર સહયોગ કરીશું. જો તમારી કોઈ
બીજી સમસ્યા હોય તો અમને જાણ કરો.” બધાં મળીને લગભગ 127
પુસ્તકો અમે હટાવી દીધાં છે, જે કોઈ બહુ મોટી વાત નથી.
રિશયાના એક માણસને ઇન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર પોતાના િપતાનું એક
પુસ્તક મળ્યું. એ ‘િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા’ માં સામેલ એક
પર્ોફેસરને ઓળખતો હતો. એ ગુસ્સે થયો અને કેસ કરવા તૈયાર થઈ
ગયો. એ બહુ, બહુ જ ગુસ્સે થયો અને એના પિરણામે જે વિરષ્ઠ
પર્ોફેસરોએ આ પર્ોજેક્ટ શરૂ કયર્ું હતું, તેઓ ડરી ગયાં અને સરકાર
પણ પરેશાન થઈ ગઈ. મને પણ એવાં પતર્ો મળવા લાગ્યાં, જેમાં લખ્યું
હતું, “તમારે આ બધાં પુસ્તકો િડલીટ કરવાં જ પડશે. તમારે એ હટાવવાં
જ પડશે.”
મેં િવચાયર્ું, “ના, અમે એવું નહીં કરીએ.” અને પછી વાસ્તવમાં એમણે
પોતાનું સવર્ર ડાઉન કરી દીધું. એટલે હવે અમારી પાસે ઈન્ટરનેટ પર “
િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા” ની એકમાતર્ આવૃિત છે. મેં ફરીથી
એનું નામકરણ કયર્ું કારણ કે તેઓ િચંિતત હતાં કે અમે એની સાથે
કોઈ પણ રીતે જોડાયેલાં છે, એવું લાગતું હતું . મે કહ્યું, “ઠીક છે,
આ અમારી “પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા છે.” એટલે તેમણે બધાં
પુસ્તકો હટાવી લીધાં, જેથી હવે તમે મેટાડેટાને સચર્ કરી શકો છો પણ
પુસ્તક પર્ાપ્ત નહીં કરી શકો.
પછી એમણે નીચે એક નોિટસ મૂકી હતી. એમાં લખ્યું હતું કે,
“કૉપીરાઇટ અિતકર્મણને કારણે હમણાં આ ઉપલબ્ધ નથી. જલ્દી ઉપલબ્ધ
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હશે.” અને મેટાડેટા ફરી ઉપલબ્ધ થઈ ગયો પણ સવર્ર એકદમ ગાયબ
થઈ ગયો અને કૉપીરાઈટ નોિટસ ફરી આવી ગઈ અને આ હવે ફરી
ગાયબ છે. નેટ પરથી એ સંપૂણર્પણે ગાયબ છે.
હું આ િવશે જે સમજ્યો, તે એ કે સરકારી અિધકારીઓનો એક સમૂહ
આ દસ િવિભન્ન લાયબર્ેરીમાં, સ્કેિનંગ સેન્ટરમાં પહોંચી ગયાં , જ્યાં તેઓ
પુસ્તકો પર્ાપ્ત કરી શકે. એઓ આ સૂચીને ધ્યાનથી જોઈને િનણર્ય લઇ
રહ્યાં છે કે એમાંથી કયાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ હશે અને કયાં નહીં?
એમણ કહ્યું કે એઓ અમને જાણ કરશે કે કયાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ
હોવાં જોઈએ.
જ્યારે એઓ નારાજ થયાં, તો મેં િસસ્ટમ પર ધ્યાનથી નજર નાંખી.
મને અંદરથી એમ લાગતું હતું કે અમારે કંઈ પણ ન હટાવવું જોઈએ.
મેં કહ્યું, “ના, અમે પર્િત માહ એક િમિલયન વ્યુઝ અને 5,00,000
પુસ્તકો હટાવીશું નહીં . અમે િબલકુલ એવું નહીં કરીએ.”
એમણે કહ્યું, “ઠીક છે. સન 1900 પછીનું બધું હટાવી લો.” આમ
કરવાથી અમારી પાસે 60,000 પુસ્તકો બચ્યાં. મેં કહ્યું, “સન્ 1900 જ
કેમ?” એમણે કદાચ એમ જ એક અંિતમ તારીખ નક્કી કરી લીધી હતી.
એટલે મેં કહ્યું, “ઠીક છે. હું સન્ 1923 પછીનું બધું હટાવી લઈશ.”
અને હવે અમારી પાસે 2,00,000 પુસ્તકો બચ્યાં છે.
પછી મેં બાકી બચેલાં 2,50,000 પુસ્તકો જોયાં અને એ સૂચીને ધ્યાનથી
જોઈ. એમાંનાં ઘણાં આિધકાિરક રાજપતર્ો હતાં . અથવા મહાત્મા ગાંધીનાં
બધાં લખાણો હતાં, જેના િવશે આપણે જાણીએ છીએ કે એમનાં
કૉપીરાઈટ નથી. અથવા અન્ય ચીજો પણ હતી.
એમ, આ સૂચીને ધ્યાનથી જોયાં પછી, મને કુલ 3,14,000 પુસ્તકો મળ્યાં.
આ બધાં હવે તમે જોઈ શકો છો. એઓ હજી પણ અમને કહેવા માંગે
છે કે બધું નેટ પરથી હટાવી લો. પણ મને નથી લાગતું કે આ
સરકારનું કામ છે કે એ આપણને કહે કે શું વાંચવું અને શું ન
વાંચવું .
અહીં કંઈક વધું મહત્વપૂણર્ વાત છેઃ કૉપીરાઈટ એ િદ્વગુણી (binary) વાત
નથી. દાખલા તરીકે, હું એ બધાં પુસ્તકો દૃિષ્ટહીન વ્યિક્ત માટે ઉપલબ્ધ
કરાવી શકું છું. કારણ કે એક એવી આંતરરાષ્ટર્ીય સંિધ છે કે જેમાં
કહેવામાં આવ્યું છે કે જો તમે પુસ્તકો દૃિષ્ટહીન વ્યિક્ત માટે ઉપલબ્ધ
કરાવી આપો તો એના પર કૉપીરાઈટ લાગૂ નહીં થાય. કૉપીરાઈટ
કાયદામાં પર્ગિતશીલ વાતોમાંથી આ એક છે. અમુક સમયે તો કૉપીરાઈટ
નહીં હોય કારણ કે કૉપીરાઈટની અવિધ સમાપ્ત (expires) થાય છે. મને
ખબર નથી, એ ક્યારે થશે. એટલે અમે એ હટાવી નથી રહ્યાં કારણ
કે અંતતઃ અમે એ ઉપલબ્ધ કરાવી શકીશું.
તમે કદાચ િદલ્હી યુિનવિસર્ટીના કેસથી પિરિચત હશો. િદલ્હી યુિનવિસર્ટીનો
મામલો કૉપીરાઈટ અિધિનયમ સાથે સંબંિધત છે, જે કહે છે કે તમે
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શૈક્ષિણક સંસ્થાઓમાં િશક્ષણ માટે, િશક્ષક અને િવદ્યાથર્ીઓ માટે ઉપલબ્ધ
કરાવી શકો છો. એટલે કે અમે આ બધાં પુસ્તકો િવશ્વિવદ્યાલયના
પિરસરમાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકીએ છીએ.
પુસ્તકો હટાવી લેવાં(િડલીટ કરવાં) ,એ સાચો ઉત્તર નથી. મેટાડેટાને
વ્યવિસ્થત કરીને બહેતર બનાવવાનો છે. અમે અનુવાદ પર કામ કરી
રહ્યાં છીએ. વધારે સારું ઓ. સી. આર. તૈયાર કરી રહ્યાં છીએ કારણ
કે અમે અમુક ભાષાઓનું (OCR) કરી શકીએ છીએ પણ અમુકને નથી
કરી શકતાં. આને બહેતર બનાવવું છે. કૉપીરાઈટ મામલાની પર્િતિકર્યા
આપવાની છે.
જ્યારે િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા (DLI) નું સવર્ર ઑનલાઇન હતું
અને એ બધાંને િમરર કરતી વખતે , મેં વાસ્તવમાં એ બધું લખવાની
કોિશશ કરી. મને કોઈ જવાબ ન મળ્યો. અંતમાં એક િવખ્યાત પર્ોફેસર
મારી પાસે આવ્યાં અને કહેવા લાગ્યાં, “ અચ્છા, તો તમે અમારી સલાહ
લીધાં િવના જ આ કરી નાંખ્યું.” મેં કહ્યું, “જુઓ, આ ડેટા સન્
2015થી અહીં છે.
અમે અનુમાન કયર્ુ કે ત્યાં કોઈ જોવાવાળું નથી. અમે કોઈની સાથે
વાત કરવા તૈયાર હતાં પણ કોઈએ વાત ન કરી. એટલે જ હું આગળ
વધ્યો અને હાંિસલ કરી લીધું.”
એટલું જ નહીં, આ પુસ્તકો છે. એક વાર આ ઈન્ટરનેટ પર હોય તો
હું તમારા સવર્રને હૈક ન કરી શકું, પરંતુ જો આ સાવર્જિનક ડેટા
હોય – અને સાવર્જિનક ડેટાનું સંચાલન સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે
છે-- એટલે મને એ પર્ાપ્ત કરવાનો અને જોવાનો અિધકાર છે. હવે જો
કોઈ કૉપીરાઈટનો મામલો આવે તો દેખીતી રીતે જ હું એની જવાબદારી
લેવા તૈયાર છું. અમે એવી સમસ્યાઓ સામે લડી લેવા તૈયાર છીએ.
એટલે આ પુસ્તકાલયને ઑનલાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
હવે, તમે પૂછી શકો છો કે “આ ચીજો કેમ મહત્વપૂણર્ છે? આપણે
પિબ્લક િપર્ંિટંગની જરૂર કેમ છે?” આજે દુિનયાની િસ્થિત ખરાબ છે.
આના િવશે તમે શું િવચારો છો, એ હું નથી જાણતો. પરંતુ આવકની
અસમાનતાને કારણે ગરીબી, િબમારી, ભૂખમરાની સમસ્યાઓ વધી છે.
ભારતમાં સરપ્લસ ખાદ્ય છે, છતાં પણ અહીં 20 કરોડ લોકો પાસે ખાવા
માટે અન્ન નથી.
આપણે આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકીએ છીએ. જળવાયુ પિરવતર્ન
જેવાં મુદ્દાઓ આપણા ગર્હ પર્ત્યે અપરાધ કરવા જેવાં છે. ગ્લોબલ
વાિમર્ંગથી આપણે આ વાત જોઈ શકીએ છીએ, આ કોઈ અવાસ્તિવક
વાત નથી, હકીકત છે. આ િવજ્ઞાન છે.
અસિહષ્ણુતાનો મુદ્દો જ જોઈ લો. અન્ય ધમર્નાં લોકો પર્ત્યે િહંસાની
ભાવના. અન્ય વંશીયતાનાં લોકો પર્ત્યે િહંસા. મિહલાઓ અને બાળકો
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પર્ત્યે િહંસા. અસિહષ્ણુતા. િવિભન્ન િવચારો પર્ત્યે અસિહષ્ણુતા. ગૌરી લંકેશની
હત્યા જેવાં ભયાનક કાંડ.
બનાવટી સમાચાર? ફેસબુક પર નાઝીવાદ ફેલાઈ રહ્યો છે. બનાવટી
સમાચારોને લોકો ફેલાવે છે, યુ.એસ.માં અમારા રાષ્ટર્પિતની ચૂંટણી જીતવામાં
મદદ કરે છે? અને પર્શ્ન એ છે કે આવી િસ્થિતમાં તમે શું કરી શકો
છો?
મારું માનવું છે કે દરેક પેઢીને કોઈને કોઈ સ્વરૂપે અવસર પર્ાપ્ત થાય
છે. જો તમે ટેકિનકથી સંબંિધત વ્યિક્ત છો અને 1960ના દશકની
શરૂઆતના છો તો તમે સામની ઉંમરના છો. તમે ડીિજટલ ફોનની િસ્વચ
અથવા કોમ્પ્યુટરના આિવષ્કારમાં સહાયતા કરી હશે. જો તમે 1950ના
દશકમાં જન્મ્યા હશો તો કદાચ તમે એરોસ્પેસમાં કામ કરી રહ્યાં હશો.
સામાજીક ક્ષેતર્માં પણ આવું જ થતું હોય છે.એવી ઘણી ચીજો છે, જે
આપણે કરી શકીએ છીએ. જો તમે 1880ના દશકનાં છો તો તમે
અનૈિચ્છક દાસતા િવરુદ્ધ લડી રહ્યાં હશો. તમે ગાંધીજીના અનુયાયી
બન્યાં હશો.
હું માનું છું કે આપણી તક, આપણી અધૂરી સંભાવના છે, જ્ઞાન સુધી
સાવર્િતર્ક પહોંચ. આ આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે આ પૂરી કરવાની
છે. એનું મહત્વપૂણર્ કારણ એ છે કે લોકશાહીમાં સ્વાિમત્વ જનતાનું હોય
છે.
નાગિરકોને બધી ચીજોથી અવગત કરાવવાં, એ લોકશાહીની કુંજી છે. અને
એ જ પિરવતર્નની કુંજી છે, એવું હું માનું છું. આજે આપણે ગ્લોબલ
વાિમર્ંગની સમસ્યાને ઉકેલી નથી શક્યાં. પરંતુ જો આપણે સમજી જઈએ
કે આપણા પયર્ાવરણ સાથે શું થઈ રહ્યું છે, તો મારું માનવું છે કે
આપણે એના માટે કામ કરવાનું શરૂ કરી દેશું. હું માનું છે કે પિરવતર્ન
માટે બે ચીજો જરૂરી છે. ગાંધીએ આપણને કહ્યું કે પિરવતર્નની એક
કુંજી પર્ેમ છે. નાઝીઓને જોઈને તમે એમને મારવા દોડી ન જાઓ.
વતર્માનમાં યુ.એસ.માં ચાલી રહેલા વાદિવવાદની એક વાત, જે મને પસંદ
નથી,એ છે, અિત દિક્ષણપંથ, બરાબર ? વળી બીજી તરફ એવાં લોકો
પણ છે જેઓ કહે છે, “ નાઝીઓને ખતમ કરો.”
વારું, સમાધાન એ નથી, ગાંધી અને િકંગ બંનેએ આપણને શીખવ્યું કે
પર્ેમ જ આ સમસ્યાને ખતમ કરી શકે છે. એમણે બીજું પણ કંઈક
શીખવ્યું હતું કે જો આપણે દુિનયાને બદલવા ઈચ્છતા હોઈએ તો –અહીં
અમે જિસ્ટસ રાનડેના કથનને યાદ કરીએ છીએ—જો આપણે દુિનયાને
બદલવા ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણે સ્વયં િશિક્ષત થવું પડશે અને
આપણાં શાસકોને પણ િશિક્ષત કરવા પડશે.
િકંગ અને ગાંધી ,બંનેએ આ વાત સ્વીકાર કરી છે કે સત્યાગર્હ કરતાં
પહેલાં એમણે ઘણો સમય સ્વયંને અને પછી પોતાના શાસકોને િશિક્ષત
કરવામાં િવતાવ્યો હતો. ગાંધીએ દાંડી જતાં પહેલાં આશર્મમાં એક મિહનો
પોતાને અને પોતાના અનુયાયીઓને પર્િશિક્ષત કયર્ા હતાં. એમણે સરકારને
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યાિચકાઓ મોકલીને કહ્યું હતું, “હું આ કરવા જઈ રહ્યો છું.” અને
એટલે જ, હું માનું છું કે િશક્ષા અને પર્ેમ, એ બંને પર્મુખ ચીજો છે.
રિવન્દર્નાથ ટાગોર પણ એમ જ માનતાં હતાં. ગાંધી જ્યારે મૂળ િશક્ષણને
હટાવવાનો પર્યાસ કરી રહ્યાં હતાં, કારણ કે એમને િબર્િટશ િવદ્યાલયો
પસંદ નહોતાં, ત્યારે ટાગોરે એમનો િનબંધ ‘સત્યનું આવાહન’ પર્કાિશત
કયર્ો અને કહ્યું, “આપણા મિસ્તષ્કે જ્ઞાનના સત્યને સ્વીકાર કરવું
જોઈએ. એવી જ રીતે આપણા હર્દયે પર્ેમનું સત્ય શીખવું જોઈએ.”
તમારે આ બંને કામ કરવા પડશે.
અને એટલે, હું માનું છું કે બનાવટી સમાચારોની સમસ્યાનો જવાબ જ્ઞાન
છે. તમે બનાવટી સમાચારોને સેંસર કરીને એનો ઉકેલ નહીં લાવી શકો.
પણ તમે વધું સારાં સમાચાર, સાચાં સમાચાર લાવીને એનો ઉકેલ લાવી
શકો છો. જો તમે આિથર્ક અવસરની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માંગો
છો તો આપણે મદદ કરવી પડશે, એ એની મેળે નહીં થાય.
ગાંધીજી “બર્ેડ લેબર” (bread labor) ના પર્શંસક હતાં. આ અવતરણ
બાઈબલમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. અને એમના માટે બર્ેડ લેબર એમનું
િપર્ંિટંગનું કામ હતું.
જ્યારે એઓ િફિનક્સ આશર્મમાં ગયાં તો બધાંએ એમના િપર્ંિટંગ પર્ેસમાં
કામ કરવું પડતું હતું. દરરોજ બધાં િપર્ંિટંગ પર્ેસમાં શારીિરક શર્મ કરતાં.
ત્યાર પછી રેંિટયો ચલાવવાનું શરૂ થયું. વારુ, આજે ગાંધી કહેત કે
દરરોજ ઑપન સોસર્ સૉફટવેરની કોિડંગ કરવી, એ બર્ેડ લેબર છે. ખરેખર
એવું જ છે. આ માનવીય શર્મ છે અને એ તમારી દુિનયાને વધું સારી
બનાવી શકશે. આનાથી તમે વાસ્તવમાં કંઈક સાચું કરી શકશો.
ગાંધીએ જે બીજી વાત આપણને શીખવી છે, એ સાવર્જિનક કાયર્થી
સંબંિધત છે, જેના માટે આપણે થોડો સમય જરૂર ફાળવવો જોઈએ.
વ્યવસાય કરવો, એ સારી વાત છે, પૈસા કમાવા, એ પણ સારી વાત છે.
પરંતુ જો આપણને આપણી પોતાની સરકાર જોઈતી હોય, અને
લોકશાહીમાં આમ જ હોય છે, તો આપણે એનો િહસ્સો બનવું પડશે.
મેં જે જે માનકો પર્કાિશત કયર્ાં, એ બધાં સાથે કવર શીટ હતી.
એમની ઉપર હાથીઓનાં િચતર્ હતાં, લૉગો પણ હતાં અને સજાવટની
અન્ય ચીજો પણ હતી. પણ એની નીચે ‘નીિત શતકમ્’નું એક અવતરણ
હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે, “જ્ઞાન એવો ખજાનો છે ,જેને કોઈ ચોરી
નથી શકતું.” અને હું આ વાતથી સંપૂણર્પણે સહમત છું. જ્ઞાનને વહેંચવું
જોઈએ અને મારું માનવું છે કે આપણા માટે આ તક છે. તમારો ખૂબ
ખૂબ આભાર. હવે સામ અને હું તમારા પર્શ્નોનાં ઉત્તર આપીશું.

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ

92



સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 87 (1947), પૃષ્ઠ 193. અબ્દુલ ગફાર ખાન સાથે સવારે
ફરતી વખતે.

સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 90 (1947-1948), પૃષ્ઠ 449. પર્ાથર્નાસભામાં આવતી વેળા.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 88 (1947), ફર્ંિટસપીસ, કાશ્મીર જતી વખતે લાહોર રેલ્વે
સ્ટેશન પર.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 13 (1915-1917), ફર્ંિટસપીસ, ભારતમાં આગમન વખતે,
1915.
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શર્ીમતી એલનોર રૂઝવેલ્ટ 9 માચર્ 1952 ના િદવસે એલોરા ગુફાઓની મુલાકાતે.
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શર્ીમતી એલેનોર રૂઝવેલ્ટનું મૈસુર એરપોટર્ પર મૈસૂરના િવત્ત અને ઉદ્યોગમંતર્ી શર્ી.
એચ.સી. દસપ્પા દ્વારા સ્વાગત .
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7 માચર્ 1952ના િદવસે, શર્ીમતી એલેનોર રૂઝવેલ્ટ મૈસૂરની કેંદર્ીય ખાદ્ય
પર્ોદ્યોિગક સંશોધન સંસ્થાની એક પર્યોગશાળામાં .

13 માચર્ 1952ના િદવસે શર્ીમતી એલેનોર રૂઝવેલ્ટ જયપુરની મહારાણી ગલ્સર્
સ્કૂલની મુલાકાત દરમ્યાન .
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સી.ડબલ્યુ . એમ.જી., ખંડ 57 (1934), ફર્ંિટસપીસ.

સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 61 (1935), ફર્ંિટસપીસ. પ્લેગથી અસરગર્સ્ત ગામની
મુલાકાતે, બોરસદ.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી.,, ખંડ 24 (1924), ફર્ંિટસપીસ, 1924માં ગાંધીજી.
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રૂબરૂ મુલાકાતરૂબરૂ મુલાકાત: આ નાના યુઆ નાના ય.ુએસએસ.બીબી.માં માં 19,000
ભારતીય માનકો છેભારતીય માનકો છ.ેએ બધાં સાવર્જિનક કેમ નએ બધાં સાવર્જિનક કેમ ન
કરવાં જોઈએકરવાં જોઈએ?
ધ વાયરધ વાયર, અનુજ શર્ીિનવાસ અનુજ શર્ીિનવાસ,  26 ઓકટોબર ઓકટોબર,  2017  (અનુમિત લઈનેઅનુમિત લઈને
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છેઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છ.ે)
Public.Resource.Org ના સ્થાપક કાલર્ મલામુદનો ઈન્ટરવ્યુ, જેમણે ભારતીય
માનક બ્યુરો દ્વારા અિધસૂિચત કોડ અને િવિનયમોનું કાનૂની અધ્યયન
કરીને એ બધાં િનઃશુલ્ક રૂપે જનતા માટે ઉપલબ્ધ કરાવ્યાં.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] નમસ્તે! આજે ‘ધ વાયર’ની ચચર્ામાં આપનું સ્વાગત
છે. આજનો િવષય છે, ‘સાવર્જિનક જાણકારી દરેક વ્યિક્ત માટે ઉપલબ્ધ
કરાવવી.’ હું અનુજ શર્ીિનવાસ અને આજના અમારાં અિતિથ છે, કાલર્
મલામુદ.
કાલર્નો પિરચય છે, ઈન્ટરનેટના ‘સ્વ-પર્ેરક’થી માંડીને ‘અમેિરકાના
અનૌપચાિરક સાવર્જિનક િપર્ંટર’ સુધી. છેલ્લાં 25 વષર્ોમાં કાલર્નું િમશન છે,
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને માિહતીને સાવર્જિનક બનાવવી અથવા ઉપલબ્ધ
માિહતીને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવી. છેલ્લાં દસ વષર્ોમાં, એમનું
ઘણુંખરું કામ કાયદા, કાનૂની કોડ માનકો વગેરે પર કેંિદર્ત છે. એને
લીધે તેઓ સરકારી અિધકારીઓ િવરુદ્ધ સંઘષર્ની િસ્થિતમાં આવી જાય છે,
જેઓ માિહતીનું પસંદગીયુક્ત રીતે િનયમન અથવા પર્સારણ કરવા માગે છે.
આભાર કાલર્, અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આજે અહીં આવવા માટે.
[કાલર્ મલામુદ] મને પણ ખુશી છે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] , અમારા એ દશર્કો માટે, જેઓ તમારાં કાયર્ોથી
પિરિચત નથી, તમે જણાવશો કે જે માિહતી સાવર્જિનક હોવી જોઇએ, તે
જનતા માટે વધુ ઉપલબ્ધ કેવી રીતે કરાવવી.
[કાલર્ મલામુદ] વારું, હું જે માિહતી માટે કામ કરી રહ્યો છું, તે િવશે
મોટા ભાગનાં લોકો એમ માને છે કે એ સાવર્જિનક હોવી જોઇએ, પરંતુ
કોઈ કારણસર એ સાવર્જિનક નથી. આ શુલ્કની િદવાલોમાં કેદ છે. એનું
કારણ છે, િનિષ્કર્યતા અથવા સરકારી એજન્સીનું, સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા
માટે ટેકિનકલી સક્ષમ ન હોવું અથવા કોઈ વ્યિક્ત પોતે એનો િવકર્ેતા
બનવા માંગે છે અને એ પોતે એકમાતર્ (exclusive) બનવા માંગે છે.
યુ.એસ. પેટન્ટ ડેટાબેઝની જેમ હું િવશાળ ડેટાબેઝ શોધું છું. આ
મામલામાં મેં બધો ડેટા ખરીદી લીધો. પેટન્ટ ઓિફસ આ વેચી રહી હતી.
આ ડેટા ખરીદવા માટે મેં લાખો ડૉલર લોકો પાસેથી એકઠાં કયર્ા. મેં
એ ડેટા ખરીદીને ઑનલાઇન મૂકી દીધો. લાખો લોકો એનો ઉપયોગ કરવાં
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માંડ્યાં , ત્યારે મેં પેટન્ટ ઑિફસનો દરવાજો ખખડાવીને કહ્યું, “શું તમે
જાણો છો કે આ તમારું કામ છે? આ કામ તમારે કરવું જોઈએ.”
મારે કયારેય પેટેન્ટ વ્યવસાય કે બીજા કોઈ વ્યવસાયમાં જવું નથી;
મારું લક્ષ્ય હંમેશા એ રહ્યું છે કે સરકારને બહેતર બનાવવી, એમને એ
જણાવવું કે લોકોને ખરેખર આ માિહતીમાં રસ છે.પેટેન્ટ ડેટાબેઝ િવશે
પેટેન્ટ કિમશનરે વાસ્તવમાં મને કહ્યું કે એમણે િવચાયર્ું નહોતું કે
સામાન્ય અમેિરકન લોકોને આ માિહતીમાં રસ હશે. એને ઈન્ટરનેટ પર
મૂક્યાં પછી લાખો લોકોએ એનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ ] અમુક મામલામાં આ માિહતી જનતા માટે ઉપલબ્ધ
છે, પરંતુ એક િનધર્ાિરત શુલ્ક પર. જે સરકારી એજન્સી આમાંથી પૈસા
કમાય છે, એ િવશે તમે શું િવચારો છો?
[કાલર્ મલામુદ] હા, કોઈ પણ સરકારી એજન્સી અથવા ગેરસરકારી
સંગઠન માટે રાજસ્વ બહુ મહત્વપૂણર્ છે. પેટન્ટ ઑિફસના મામલામાં, તેઓ
પર્િત વષર્ 4 કરોડ ડૉલરનાં પેટન્ટ વેચી રહ્યાં હતાં. તમે જાણો છો,
પેટેન્ટનો સંપૂણર્ ઉદ્દેશ્ય શું છે – આ એકમાતર્ ડેટાબેઝ છે, જે
યુ.એસ.ના બંધારણમાં િવશેષ રૂપમાં સામેલ છે. એ વેચવા માટે નથી.
એઓ અન્ય કાયર્ો કરીને ધન કમાઈ શકે છે અને વાસ્તવમાં એઓ ડેટા
વેચી શકે છે. સવાલ એ છે કે એક વાર હું આ ડેટા ખરીદી લઉં,
પછી શું હું એને વધુ બહેતર અને વધુ ઉપયોગી બનાવીને ફરીથી
પર્કાિશત કરી શકું. મને એ વાતનો પણ કોઈ વાંધો નથી કે માિહતી
આપવા માટે કોઈ શુલ્ક હોય. સવાલ એ છે કે શું તમને અનુમિત છે
કે લાયસન્સ િવના તમે માિહતીનો ઉપયોગ કરી શકો, બહેતર બનાવી
શકો, તમારાં સાથી નાગિરકોને સૂિચત કરી શકો, માિહતી સાથે કંઈ કરી
શકો?
[અનુજ શર્ી િનવાસ] હા, આ સાચું છે. છેલ્લાં લગભગ બે વષર્ોમાં તમારું
કામ અહીં ભારતમાં પણ વધી ગયું છે. જેમ કે, જેટલું હું જાણું છું,
તમે ભારતીય માનક બ્યુરો સાથે કાનૂની લડત લડી રહ્યાં છો. આ િવશે
તમે થોડી વાત કરશો અને આની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?
[કાલર્ મલામુદ] અહીં ઘણાં પર્કારનાં કાનૂન, અિધકાર અને કાયદા સંબંધી
સામગર્ી ઉપલબ્ધ છે. એમાં સરકારી આદેશ, લોકસભાનાં િનયમો, સરકારી
િનયમો છે, પણ સુરક્ષા માનક આપણી આધુિનક દુિનયાનાં મહત્વપૂણર્
કાયદાઓમાંનો એક છે. નેશનલ િબિલ્ડંગ કોડ ઑફ ઇિન્ડયા, ટેક્ષટાઈલ
મશીનોમાં માનકો, જે શર્િમકોને સુરિક્ષત રાખે છે, અથવા જંતુનાશકોનો
સુરિક્ષત ઉપયોગ . આ બધાં ભારતીય માનકો સત્તાવાર રાજપતર્ોમાં જોઈ
શકાય છે. એમને કાયદાની શિક્ત પર્ાપ્ત છે. ઘણાં મામલાઓમાં ,તમે
ભારતમાં ઉત્પાદનો ત્યાં સુધી ન વેચી શકો, જ્યાં સુધી એ પર્માિણત ન
હોય; અને એ ઉત્પાદનો ભારતીય માનક બ્યુરો ત્યાં સુધી પર્માિણત નહીં
કરે, જ્યાં સુધી એ માનકોનું પાલન ન થયું હોય. અને એ બધાં
સરકારી પર્કાશન છે.
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તેમ છતાં, આ માતર્ એક કૉપીરાઈટ સંબંધી નોિટસ નથી. આ નોિટસ છે
કે અમારી અનુમિત િવના આ માનકોની પર્િતિલિપ ન લઈ શકો; અને
એ લોકો એને વેચે છે. નેશનલ િબિલ્ડંગ કોડ ઑફ ઇિન્ડયાની િકંમત
ભારતમાં 14,000 ₹ છે . એક એવી પુિસ્તકા માટે આ િકંમત બહુ વધારે
છે, જે ભારતના એિન્જિનયિરંગના દરેક િવદ્યાથર્ીને ભણવાની જરૂર પડે
છે. જો તમે કોઈ બીજા દેશમાં એને ખરીદો, તો એની િકંમત લગભગ
1.4 લાખ ₹ છે, દસગણાં વધું! જો તમે ભારત સાથે વેપાર કરવા ઈચ્છો
છો ,તો ભારતનાં સુરક્ષાસંબંધી કાયદાઓ તમારે જાણવા પડશે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] હા, આ સાચું છે. સન્ 2013 માં, તમે અમુક ડેટા
લીધાં અને એને સાવર્જિનક કરી દીધાં; પરંતુ ભારતીય માનક બ્યુરો આને
યોગ્ય નથી માનતો.
[કાલર્ મલામુદ] હા, ભારતીય માનક બ્યુરોનું આ વાત પર ધ્યાન નહોતું
ગયું. સૌથી પહેલાં મેં ઘણાં ભારતીય માનકો ખરીદ્યાં. હું કોઈ પણ કામ
છડેચોક કરું છું, ચોરીછુપે નથી કરતો. મેં શર્ી. સામ િપતર્ોડાને ફોન કયર્ો.
એ વખતે તેઓ મનમોહન િસંહની સરકાર માટે કામ કરી રહ્યાં હતાં. મેં
એમને કહ્યું, “િપતર્ોડાજી, હું આપને મળવા માગુ છું.” હું જઈને એમને
મળ્યો અને સાથે માનકોની પર્ત પણ લીધી હતી. મેં એમને આખી
પિરિસ્થિત સમજાવી અને કહ્યું, “હું આ ઈન્ટરનેટ પર મૂકવાનો છું. આ
િવશે તમારો શું અિભપર્ાય છે?” એમણે કહ્યું, “હા, આ તો સારો િવચાર
છે.” મે કહ્યું, “પણ તમે જાણો છો કે ભારતીય માનક બ્યુરો આનાથી
નારાજ થઈ શકે છે.” એમનું કહેવું હતું , “આ મહત્વપૂણર્ માિહતી છે.
આ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.” એ લોકોએ ધ્યાન ન આપ્યું. મેં બધાં
19,000 માનકો લઈ લીધાં અને ઑનલાઇન મૂકી દીધાં.મેં આ માનકોની
ડીવીડી માટે એક વષર્નું 5000 $ શુલ્ક ચૂકવ્યું. પછી, મારા સભ્યપદના
નવીનીકરણનો સમય થયો.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] અચ્છા!
[કાલર્ મલામુદ] મેં એમને એક પતર્ મોકલ્યો. મેં કહ્યું, “હા, આ ખરીદી
સંબંધી ઓડર્ર છે. મારા સભ્યપદનું નવીનીકરણ કરાવીને મને ખુશી થશે.
આમ તો, આ બધાં માનકોમાંથી અમે 971 લીધાં, અને અમે એ
એચ.ટી.એમ.એલ.(HTML)માં બદલી નાંખ્યાં છે. અમે એસ.વી.જી. (SVG)
ગર્ાિફક્સના રૂપમાં િડઝાઇનને ફરીથી તૈયાર કરી છે. અમે સૂતર્ોને પણ
મૈથ.એમ.એલ. (MATHML)ના રૂપમાં િર-કોડ કયર્ા છે . શું તમે આ બધી
માિહતીઓની પર્ત લેવા ઈચ્છો છો?” મને એનો જવાબ પતર્ દ્વારા મળ્યો,
જેમાં મૂળ રૂપે એ લખ્યું હતું કે આ બંધ કરો, તમારે આ તરત જ
રોકવું પડશે. એમણે મારા સભ્યપદનું નવીનીકરણ કરવાનો ઈનકાર કરી
દીધો. એમણે માંગ કરી કે અમે એ માનકો હટાવી લઈએ.
મેં એમને પર્ત્યુત્તર મોકલ્યો અને સમજાવ્યું, કે શા માટે, મારા માનવા
મુજબ, ભારત સરકારની વ્યવસ્થા હેઠળ, ભારતીય બંધારણ હેઠળ, ,
માિહતીના અિધકાર અિધિનયમ હેઠળ આ માિહતી સાવર્જિનક છે. એ લોકો
આ વાતથી અસંમત છે. અમે મંતર્ાલયમાં અરજી દાખલ કરી, જે અમારું
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આગામી પગલું હતું. એકદમ કલ્પનાશિક્તથી ભરપૂર અરજી. િપતર્ોડાએ
શપથપતર્ (affidavit) આપ્યું હતું. ઈન્ટરનેટનાં િપતા, િવન્ટન સફેર્ પણ
શપથપતર્ આપ્યું હતું . વૉટર એિન્જિનયિરંગ અને ટર્ાન્સપોટેર્શનનાં ઘણાં
પર્મુખ પર્ોફેસરોએ શપથપતર્ પર સહી કરી હતી. અમારી પાસે એવાં
ઉદાહરણો હતાં કે આ માનકો કેમ બહેતર લાગી રહ્યાં છે અને શા
માટે અમે એની મહત્તા વધારી દીધી છે.
આ અરજી મંતર્ાલય પહોંચી. અને થોડા સમય પછી અમને જવાબ
મળ્યો. “ના, તમે આ નહીં કરી શકો.” હવે અમારું આગામી પગલું હતું,
એક જાહેર િહતનો મુકદ્દમો. મારા સહકાયર્કર શર્ીિનવાસ કોડાલી , જેઓ
એક યુવા પર્િતભાશાળી ટર્ાન્સપોટેર્શન એિન્જિનયર છે અને ડૉ.સુશાંત
િસંહા,જેઓ ‘ઈિન્ડયન કાનૂન” નાં અસાધારણ પર્કાશક છે, એમની સાથે
મળીને અમે કેસ દાખલ કયર્ો. િનશીથ દેસાઈની કાનૂની કંપનીએ િનઃશુલ્ક
અમારું પર્િતિનિધત્વ કરવાનું સ્વીકાર કયર્ું. એઓ કોઈ પણ પર્કારની ફી
નથી લેતાં. ભૂતપૂવર્ કાયદામંતર્ી , સલમાન ખુિશર્દ વિરષ્ઠ વકીલ તરીકે
અમારું પર્િતિનિધત્વ કરવા સંમત થયાં. માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય િદલ્હીમાં
અમારી યાિચકા દાખલ કરવામાં આવી છે.
મામલાને ઢાંકવાની કોિશશ થઈ, એ અથર્માં કે ભારતીય માનક બ્યુરોએ
અમારી ફિરયાદનો જવાબ આપ્યો છે. અમે પર્ત્યુત્તર આપ્યો. કેન્દર્ સરકાર
જવાબ આપવામાં િનષ્ફળ રહી. અમે 13 નવેમ્બરે ફરી કોટર્માં હાજર
રહીશું અને અમને આશા છે કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ અથવા જજ, જેઓ
અધ્યક્ષતા કરી રહ્યાં હશે, તેઓ આગામી વસંતમાં મૌિખક દલીલનો આદેશ
આપશે. ત્યારે અમે અમારો પક્ષ રજૂ કરીશું અને સરકાર પોતાનો પક્ષ
રજૂ કરશે અને કોટર્ ફેંસલો આપશે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] બરાબર. હું જે સમજ્યો છું, એ પર્માણે બી.આઈ.એસ.(
ભારતીય માનક બ્યુરો)નો બચાવ કોપીરાઈટ પર િનભર્ર છે. બીજી વાત,
બ્યુરો આ તથ્ય િવશે કરે છે કે બી.આઈ.એસ.ને આ માનકોનું િનમર્ાણ
કરવા માટે વળતર આપવાની જરૂર છે, . યુ.એસ. અને ભારત વચ્ચે
ફરક એ છે કે યુ.એસ. માં માનકો, જે અંતતઃ કાયદો અને િવિનયમન
(regulation) બને છે, એ બધાં િનજી સંસ્થાઓ દ્વારા ઘડવામાં આવ્યાં છે.
ભારતમાં, બી.આઈ.એસ. એક વૈધાિનક સંસ્થા છે, જેમનાં અમુક, મારા
માનવા મુજબ મોટા ભાગનાં માનકો અંતતઃ કાયદાની સત્તા પર્ાપ્ત કરે છે.
આ માનકો કંપનીઓ, મહાિવદ્યાલયો, અને િનજી વ્યિક્તઓને વેચીને
બી.આઈ.એસ. એક િનિશ્ચત સીમા સુધી રાજસ્વ પર્ાપ્ત કરે છે. તો શું તમે
બી.આઈ.એસ.ના આ રાજસ્વ મૉડેલનો પણ િવરોધ કરો છો? શું તમે માનો
છો કે આજના યુગમાં આને સાવર્જિનક કરવાં જોઈએ અને આપણે એ
ખચર્ની િચંતા ન કરવી જોઈએ, જે આ માનકોને મૂળ રૂપે બનાવવામાં
થયો હતો?
[કાલર્ મલામુદ] ચાલો, આપણે પહેલાં ભારતમાં આ મામલાની વાત કરીએ,
પછી બાકીની દુિનયાની વાત કરીએ.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] જરૂર.
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[કાલર્ મલામુદ] ભારતમાં, આ સરકારી દસ્તાવેજો છે. એમના કુલ
રાજસ્વના 4% થી ઓછું રાજસ્વ માનકોના વેચાણથી ઉત્પન્ન થાય છે. જો
તમે ભારતમાં કોઈ ઉત્પાદન વેચવા માગો છો, તો એ પર્માિણત હોવું
જોઈએ. તમે જાણો છો, પર્માણપતર્ પર્ાપ્ત કરવા માટે તમે કોને ચૂકવણી
કરો છો? ભારતીય માનક બ્યુરોને. એમને ઘણાં પૈસા મળે છે. એટલું જ
નહીં, આ એમના િમશન માટે પણ મહત્વપૂણર્ છે, બરાબર. આ
સાવર્જિનક સુરક્ષા માટે છે. માનકો સુધી કમ પહોંચને કારણે, તમે
એન્જીિનયરોને એટલાં િશિક્ષત નથી કરી રહ્યાં, જેટલાં તમે કરી શકો
છો. તમે સ્થાિનક અિધકારીઓને િબિલ્ડંગ કોડ એ રીતે લાગૂ નથી કરવાં
દેતાં, જે રીતે એમણે લાગૂ કરવા જોઈએ, કેમ કે એમણે આમાંથી એક
માનક ખરીદવા માટે 14,000 ₹ ખચર્ કરવા પડે છે. સાવર્જિનક સુરક્ષા
માિહતી સુધી મયર્ાિદત પહોંચ એમના િમશનની િવરુદ્ધ જાય છે. અને
ભારતીય માનક બ્યુરોએ આમાંથી પૈસા કમાવાની જરૂર નથી. એમને
અન્ય ઘણી રીતે પૈસા મળી રહે છે.
હવે, બાકીની દુિનયામાં િનજી ગેરસરકારી સંગઠનો માનકો િવકિસત કરે છે,
અને પછી સરકાર એમને કાયદા તરીકે અપનાવે છે. હું થોડી વાતો
જણાવું. ગેરસરકારી સંગઠનો આને કાયદા બનાવવા માંગે છે. નેશનલ
ઇલેિક્ટર્કલ કોડ ઑફ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સનો આ જ સંપૂણર્ ઉદ્દેશ્ય છે,
અને એઓ બડાઈ હાંકે છે કે 50 રાજ્યો અને સમવાયી સરકારમાં
આને કાયદા રૂપે લાગૂ કરી ચૂક્યા છે. એઓ આમ જ ઈચ્છે છે.
એઓ આ માનકો ખૂબ મોંઘા ભાવે વેચે છે. પણ શું તમે જાણો છો,
એમની પાસે આ િસવાય, પર્માણપતર્, માગર્દિશર્કા(હેન્ડબુક) અને પર્િશક્ષણનું
કામ પણ છે. જ્યારે સમવાયી સરકાર કહે છે કે “નેશનલ ઇલેિક્ટર્કલ
કોડ” દેશનો કાયદો છે, તો એમને અમેિરકન લોકોની સ્વીકૃિતની મહોર
મળી જાય છે. અને સાવર્જિનક સુરક્ષા માિહતીનું િનયંિતર્ત િવતરણ
(રેશનીંગ ) કયર્ા િવના, સ્વીકૃિતની આ સ્વણર્ મહોરથી જરૂર પૈસા કમાઈ
શકે છે. એઓ એવો દાવો કરે છે કે એમને પૈસાની જરૂર છે, પણ હું
નથી માનતો કે આ કારણ છે. મને લાગે છે કે આ િનયંતર્ણ (કંટર્ોલ )
નો મામલો છે.
મને એવું લાગે છે કે એઓ હંમેશા આ રીતે જ કામ કરે છે પણ શું
તમે જાણો છો, ઈન્ટરનેટે દુિનયામાં બધાં ઉદ્યોગોને પોતાના વ્યવસાય નું
સ્વરૂપ બદલવા િવવશ કરી દીધાં છે. સમયની સાથે સાથે આપણાં
વ્યવસાયનું સ્વરૂપ બદલાતું રહે છે. સન્ 1970 માં એક માનક વાજબી
ભાવે વેચવું, એ તકર્સંગત હતું. આજના યુગમાં એક િબિલ્ડંગ કોડ, એક
પુિસ્તકાનું 14,000 ₹ માં વેચાણ ! આ ચીજ, આ નાની એવી ચીજ
યુ.એસ.બી.માં બધાં જ 19,000 માનકો છે. બધાં જ ! ભારતમાં દરેક
િવદ્યાથર્ી માટે આ ઉપલબ્ધ કેમ ન હોવાં જોઈએ; ઓછામાં ઓછું,
િશક્ષણના અવાિણિજ્યક ઉપયોગ માટે. પણ મને લાગે છે , આ દરેક
ઉદ્યોગ, દરેક સ્થાિનક અિધકારી માટે ઉપલબ્ધ હોવાં જોઈએ, કેમ કે
આ રીતે જ આપણે સાવર્જિનક સુરક્ષાને અમલમાં મૂકી શકીએ છીએ.
દરેક વ્યિક્ત કાયદો જાણે છે.
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[અનુજ શર્ીિનવાસ] બરાબર, સાચી વાત છે. કાલર્, પણ તમારા િમશનનો
એક િહસ્સો અને સાવર્જિનક અિધકારક્ષેતર્ના િહમાયતીઓના કાયર્નો િહસ્સો
કેવળ લોકો સુધી માિહતી િનઃશુલ્ક પહોંચાડવાનો જ નથી, બલ્કે આ
માિહતીની પહોંચની ગુણવત્તા વધારવા અંગે પણ છે. દાખલા તરીકે તમે
જાણો છો કે દસ્તાવેજો એવાં હોવાં જોઈએ કે તમે એને ઝૂમ (zoom)
કરી શકો અથવા એના પર્ારુપને વધારે સૌંદયર્લક્ષી બનાવી શકો, જેથી
લોકો વાસ્તવમાં એનો ઉપયોગ સંશોધનમાં કરી શકે. તમારું આ પર્કારનું
કામ આગળ વધીને િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા સુધી પહોંચ્યું છે,
અને એ કામ તમે છેલ્લાં બે વષર્ોથી કરી રહ્યાં છો; એને િવશે તમે
થોડી જાણકારી આપશો?
[કાલર્ મલામુદ] હા, અમે આમાંથી ઘણાં માનકોને ફરી ટાઈપ કરીને
HTMLમાં લખ્યાં, જેમાં િબિલ્ડંગ કોડ સામેલ છે. અમે આકૃિતઓ ફરીથી
દોરી અને સૂતર્ો ( formule) ને ફરીથી કોડ કયર્ા છે. ધ િડિજટલ
લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા દાવો કરે છે કે સરકારી સવર્ર પર 5,50,000
પુસ્તકો હતાં. આખા ભારતમાં ઘણા વખતથી પુસ્તકો સ્કેન થઈ રહ્યાં છે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] અને એ પુસ્તકો કયાં છે?
[કાલર્ મલામુદ] ઈલેક્ટર્ોિનક અને માિહતી ટેકનોલોજી મંતર્ાલય, ભારત
સરકાર આ યોજનાઓની પર્ાયોજક છે. આ િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ
ઈિન્ડયા પર મારું ધ્યાન ગયું અને મેં એ ધ્યાનથી જોઈ. બે વાતો મારા
ધ્યાનમાં આવી. એ આસાનીથી ઉપલબ્ધ નહોતી. એને સચર્ કરવું, પણ
મુશ્કેલ હતું. એનું સવર્ર બહું ધીમું હતું. DNS પણ સતત ખોવાઈ જતાં
હતાં. સવર્ર ગાયબ થઈ જતું હતું, એટલે મેં એને કૉપી કરીને
ઑનલાઇન મૂકી દીધાં. મેં એને ધ્યાનથી જોયાં. ડેટાબેઝમાં કૉપીરાઈટ
સંબંધી અમુક મામલા હતાં. એ બધાં બેકાળજીથી મૂકાયેલાં હતાં. પણ
મેટાડેટા ખરાબ હતો. શીષર્કો ખોટાં હતાં. સ્કેિનંગ પણ થોડી બેપરવાઇથી
કરેલું હતું. એમનાં પૃષ્ઠો વાંકા હતા .એ ઉપરાંત અમુક પૃષ્ઠો ગાયબ
હતાં, ક્યાંક અડધું પુસ્તક ગાયબ હતું, તો ક્યાંક િરઝોલ્યુશન બહુ ઓછું
હતું.
અમે એક કૉપી બનાવી છે અને માતર્ એને બહેતર બનાવવાના ઈરાદાથી
ઑનલાઇન મૂકી છે. અમે એ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવમાં મૂકી દીધી છે. એક
મિહનામાં એને લગભગ દસ લાખ લોકોએ જોઈ. આ જોવા માટે લોકોની
સંખ્યા વધવા માંડી. અમને થોડી નોિટસો પણ મળી કે અમે આ હટાવી
લઈએ. આવું ઉચ્ચ સ્તરની સંસ્થાઓમાં થતું હોય છે. તમને એ
હટાવવાની નોિટસ મળે અને તમે એનો જવાબ આપો કે, “ઠીક છે, હું
એ હટાવી લઉં છું.”
[અનુજ શર્ીિનવાસ] અમુક મામલામાં એનું પાલન કરીને તમે ખુશ છો.
[કાલર્ મલામુદ] હા, િબલકુલ. જો કોઈ વ્યિક્ત એમ કહે કે પુસ્તકોનો
કૉપીરાઈટ છે, તો કંઈ વાંધો નહીં. અમે એને તરત જ હટાવી લઈશું.
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આ કંઈ મોટી વાત નથી. જ્યારે તમે બર્ુવસ્ટર કાલ્હે જેવાં લાખો પુસ્તકો
ઈન્ટરનેટ પર મૂકતાં હો, તો ભૂલો તો થાય જ .
સરકાર નારાજ હતી કારણ કે આ ડેટા ઈન્ટરનેટ પર ઘણાં લોકો જોઈ
રહ્યાં હતાં. એમને ઘણાં લોકો તરફથી નોિટસ પણ મળી, જેમાં કહેવામાં
આવ્યું હતું, “અરે ભગવાન, તમારી પાસે મારું પુસ્તક છે.” એમણે સંપૂણર્
ડેટાબેઝ બંધ કરી દીધો. એમણે અમને પણ સંપૂણર્ ડેટાબેઝ બંધ કરવાનું
કહ્યું. મેં કહ્યું, “નહીં, નહીં, અમે એવું નહીં કરીએ.” એમણે કહ્યું,
“ઠીક છે, સન્ 1900 પછીનાં બધાં પુસ્તકો હટાવી લો.”
[અનુજ શર્ીિનવાસ] આ સંગર્હમાં કેવાં પર્કારનાં પુસ્તકો છે?
[કાલર્ મલામુદ] આ સંગર્હ 50 િવિભન્ન ભાષાઓનો શાનદાર સંગર્હ છે.
એમાંથી અડધાં પુસ્તકો અંગર્ેજી, જમર્ન, ફર્ેંચ જેવી રોમાન્સ ભાષાઓ
(લેિટનમાંથી નીકળેલી અનેક પર્ાદેિશક ભાષાઓ)માં છે. આમાં ઐિતહાિસક
પુસ્તકો, કથાવાતર્ા િસવાયનું સાિહત્ય (નોન િફક્શન), ભારતનું રાજપતર્ વગેરે
સામેલ છે. આમાં બધાં રાજ્યોનાં રાજપતર્ અને સંસ્કૃતમાં 50,000 પુસ્તકો
છે. 30,000 પુસ્તકો ગુજરાતીમાં છે. આ આંકડાઓ િવશે હું ચોક્કસ નથી
કહી શકતો, પણ એ લગભગ એક લાખ જેટલાં છે. પંજાબી ભાષામાં
હજારો પુસ્તકો છે. િતબ્બતી ભાષામાં પણ પુસ્તકો છે. આ પુસ્તકો હજારો
વષર્ જૂનાં છે. આ અદ્ભુત, અનોખો સંગર્હ દુિનયામાં બીજે ક્યાંય નહીં
મળે. મને આખી દુિનયામાંથી ભારતીય િવદ્વાનોનાં પતર્ો મળ્યાં છે, જેમાં
લખ્યું છે, “ઓહ ભગવાન, આ તો બહુ મોટો સંગર્હ છે!”
અમે આને અલગ રીતે ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. તમે એને સરળતાથી શોધી
શકો છો. લોકો આસાનીથી નોિટસ મોકલી શકે છે અને કહી શકે છે,
“ઓહ, તમે મેટાડેટા ખોટી રીતે ભયર્ા છે.” અને અમે એને ઠીક કરવા
સમથર્ છીએ. અમે એને બહેતર બનાવવા પર્યત્ન કરી રહ્યાં છીએ.
સરકારે કહ્યું , “નહીં, નહીં, નહીં. તમારે એને હટાવવાં (ઑફ
લાઈન)પડશે. અને અમે તમને જણાવીશું કે કયાં પુસ્તકો રાખવા યોગ્ય
છે કારણ કે અમે એક પછી એક બધાં પુસ્તકોનું પરીક્ષણ કરીશું અને
નક્કી કરીશું કે કયાં પુસ્તકોનો કૉપીરાઈટ છે અને કયાં નો નથી.”
સૌથી પહેલાં તો, મને આ વાતની ચોક્કસ ખાતરી નથી, પણ હું માનું છું
કે એઓ િવશેષજ્ઞ છે, જે કહી શકે કે કયાં પુસ્તકો પર કૉપીરાઈટ
લાગૂ છે અને કયાં પર નથી. પરંતુ કૉપીરાઈટ કોઈ િદ્વગુણી મામલો
નથી,બરાબર. જો તમે દર્િષ્ટહીન હો, તો આંતરરાષ્ટર્ીય સંિધ હેઠળ, તમે
કોઈ પણ પુસ્તક મેળવી શકો છો. ભારતીય કૉપીરાઈટ અિધિનયમ હેઠળ,
જો િશક્ષણ અને િવદ્યાથર્ી વચ્ચે શૈક્ષિણક હેતુ માટે હોય તો એ
કાયદેસર છે. િદલ્હી િવશ્વિવદ્યાલયનો મામલો આવો જ હતો. એટલે આ
િદ્વગુણી ( binary ) નથી. હું એવું િબલકુલ નથી માનતો કે આ
સરકારનું કામ છે કે એ આપણને કહે કે શું વાંચવું અને શું ન
વાંચવું. એવી જ રીતે, આ સરકારનું કામ નથી કે મને કહે કે કયાં
પુસ્તકો ઈન્ટરનેટ પર મૂકવાં જોઈએ અને કયાં નહીં.
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[અનુજ શર્ીિનવાસ] હા, સાચી વાત છે.
[કાલર્ મલામુદ] આનાથી કોઈ રાષ્ટર્ીય સલામતીનો મુદ્દો અથવા એવું જ
કંઈક હોય તો જુદી વાત છે, નહીં તો તમે માતર્ એમ કહો કે, “અમને
પસંદ નથી.” તો અમારે કહેવું પડશે, “સૉરી, હું તમારી વાતની પરવા નથી
કરતો.”
[અનુજ શર્ીિનવાસ] બરાબર. હવે િસ્થિત એ છે કે માિહતી પર્ૌદ્યોિગકી
મંતર્ાલયે પોતાના આ પુસ્તકાલયને ઈન્ટરનેટ પર બંધ કરી દીધું છે અને
માતર્ આપની આવૃિત જ છે જે લોકોને માિહતી આપી રહી છે.
[કાલર્ મલામુદ] હા, આ સારી વાત નથી. સરકાર સાથે આ લડત લડવાને
બદલે મને ડેટાબેઝ બહેતર બનાવવું ગમશે, જેને માટે હું એમની સાથે
કામ કરી રહ્યો હતો જ્યાં હું વધારે પુસ્તકો સ્કેન કરી રહ્યો હતો. આ
જ કામ અમે અમારા િહંદ સ્વરાજ સંગર્હ માટે કરીએ છીએ, જે બહુ
જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સામગર્ી છે. તમને એ િવશે વધુ જણાવું?
[અનુજ શર્ીિનવાસ] હા, જરૂર.
[કાલર્ મલામુદ] િહંદ સ્વરાજ સંગર્હના કામની શરૂઆત મહાત્મા ગાંધીનાં
લેખનસંગર્હ, સવર્ 100 ખંડોથી થઈ. આ ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે,કોઈ પણ
એ વાંચી શકે છે. તમે આની પી.ડી.એફ. ફાઈલ ડાઉનલૉડ કરી શકો
છો, ઈ-બુક આવૃિત પણ ડાઉનલૉડ કરી શકો છો. ભારતમાં આકાશવાણી
દ્વારા પર્સાિરત ગાંધીના 129 રેિડયો કાયર્કર્મ મળ્યાં, જે એમના જીવનના
અંિતમ વષર્માં, દર એક-બે િદવસે કરેલાં એમનાં ભાષણો છે. તમે એમના
જીવનના અંિતમ વષર્ િવશે િવસ્તૃત જાણકારી મેળવી શકો છો. આ દરેક
કાયર્કર્મ માટે, મેં સંગર્હમાંથી પર્ાસંિગક ભાગ લઈને એને HTMLમાં મૂકયો,
જેથી તમે એમને િહંદી અથવા ગુજરાતીમાં સાંભળી શકો. તમે એનો
અંગર્ેજી અનુવાદ વાંચી શકો છો. વળી, તમે લેખનસંગર્હ પર િક્લક કરીને
એ િદવસે એમણે લખેલાં પતર્ોને જોઈ શકો છો. એ પણ જોઈ શકો કે
એમણે બીજે િદવસે શું કયર્ુ, આગલા િદવસે શું કયર્ુ હતું, વગેરે.
અમારી પાસે જવાહરલાલ નહેરુનાં ચુનંદા લેખનનો સંગર્હ છે. એમાંનાં
ઘણાં સરકારના સવર્ર પર હતાં, પણ અમુક ખંડો ગાયબ હતાં. મેં એ
ખંડો પર્ાપ્ત કયર્ા, એટલે હવે આપણી પાસે એમની એકદમ સંપૂણર્ આવૃિત
છે. ભીમરાવ આંબેડકરનો લેખનસંગર્હ મહારાષ્ટર્ સરકારના સવર્ર પર હતો,
પણ એમાં આખરી છ ખંડો ગાયબ હતાં . એ પણ હવે પૂણર્ છે.
“ભારત, એક ખોજ” અિત સુંદર કાયર્કર્મ હતો, જે “િડસ્કવરી ઑફ
ઈિન્ડયા “પર આધાિરત હતો. ખરેખર, બહુ સારી રીતે બનાવાયો હતો.
1980ના દશકમાં દૂરદશર્ન સરકારી એજન્સી તરીકે કામ કરતું હતું; એટલે
અમે એને માતર્ ઑનલાઇન જ નથી મૂક્યો, બલ્કે િવિભન્ન ભાષાઓમાં
ઉપશીષર્ક (સબ ટાઈટલ્સ) પણ મૂક્યાં. બધાં એિપસોડ માટે નહીં, માતર્
પાંચ એિપસોડ માટે, કારણ કે અમારી પાસે પૂરતાં પૈસા નહોતાં. હવે તમે
િહંદી ઉપશીષર્ક વાંચી શકો છો, જે એમની પાસે નહોતાં. એમની પાસે
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અંગર્ેજીમાં હતાં. અમે ઉદર્ૂ, તેલુગુ અને અન્ય ભાષાઓમાં પણ ઉપશીષર્ક
મૂક્યાં. અમે આ કાયર્કર્મને વધુ સારો અને વધુ ઉપયોગી બનાવવાનો
પર્યત્ન કરી રહ્યાં છીએ.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] જરૂર, જરૂર, કાલર્. અમુક લોકો સાવર્જિનક ક્ષેતર્ના
સમથર્ન સંબંધી કાયર્, જે કાયર્ તમે કરી રહ્યાં છો, એ કૉપીરાઈટની
એકદમ િવરુદ્ધ માને છે.જેમ કે, એઓ માને છે કે ક્યારેક તમે
કૉપરાઈટની સીમા ઓળંગીને ચોરી તો નથી કરવા ઈચ્છતા ?
[કાલર્ મલામુદ] હું કોઈ ચોર નથી, લૂંટારો પણ નથી.
[અનુજ શર્ીિનવાસ ] તમે કેવી રીતે નક્કી કરો છો કે તમારે ક્યારે, કઈ
યોજનામાં સામેલ થવું છે.શું આ સાવર્જિનક િહત સાથે જોડાયેલું હોય
છે? શું આ કસોટી તમારી પોતાની હોય છે?
[કાલર્ મલામુદ] હા, આંિશક રૂપે એ સાવર્જિનક િહતનો મામલો હોય છે.
હું બધી વાતોનો િવચાર કરું છું. સૌથી પહેલાં, મને આ કહેવા દો. હું
એક વ્યવસાિયક લેખક તરીકે જીવનયાપન કરતો હતો. બરાબર? હું
સંગીતકાર હતો. હું કૉપીરાઈટમાં માનું છું. મને લાગે છે કે આ અદ્ભુત
ચીજ છે પણ કૉપીરાઈટનો ઉદ્દેશ્ય ઉપયોગી કલાઓનો િવકાસ કરવાનો છે
,એ યાદ રાખવું જોઈએ. જ્ઞાનને અિધક ઉપલબ્ધ કરાવવું હોય, તો અહીં
કૉપીરાઈટની સીમા પણ છે અને અપવાદ પણ છે. જો તમારી પાસે િનજી
સંપિત્ત હોય, તો એની વચ્ચે સાવર્જિનક પાકર્ની પણ આવશ્યકતા છે. આ
બંને િવના તમે શહેરની કલ્પના ન કરી શકો. તમને વેપાર-વાિણજ્ય
જોઈએ, પણ તમને નાગિરક જીવન પણ જોઈશે.
મેં આ ધ્યાનથી જોયું અને મારી જાતને પૂછ્યું, “ શું આ સરકારી ડેટા
છે? શું આના ઉપર કૉપીરાઈટનો દાવો કાયદેસર છે? શું આ લોકિહતમાં
છે? શું આ માિહતીની અિનવાયર્ આવશ્યકતા છે? જો આ એવી સરકારી
માિહતી છે, જે સાવર્જિનક સુરક્ષા અથવા િનગમોના સંચાલન અથવા
સરકારનાં કાયર્ો િવશે નાગિરકોને જણાવવાની અિધકૃત પદ્ધિતનું િનયમન
કરતી હોય તો એ સ્પષ્ટ જ સાવર્જિનક છે; િબલકુલ સ્પષ્ટ સાવર્જિનક.
હું બહુ સાવધાનીપૂવર્ક આનું અધ્યયન કરું છું. તમે જાણો છો, ઘણાં
લોકો આ પર્કારનું કામ કરે છે અને એઓ એમ િવચારે છે, “ઓહ,
તમે હૈકર છો!” ઠીક છે, મારી પાસે ટેકિનકલ કૌશલ્ય છે,એમાં કોઈ
શક નથી. પરંતુ એટલું સારું પણ નથી, જેટલું આજકાલનાં જુવાિનયાઓ
પાસે છે, પણ હું ઘણા વખતથી આ કરી રહ્યો છું. હું િવશાળ ડેટાબેઝ
અને શાિબ્દક સામર્ગીના મામલામાં બહુ િનપુણ છું. કોઈ પણ ચીજ
ઈન્ટરનેટ પર મૂક્તાં પહેલાં હું બહુ સાવધાનીથી િવચાર કરું છું. હું એનું
અધ્યયન કરું છું. એ િવશે િવસ્તૃત સંશોધન કરું છું.
તમે જાણો છો, મેં ભારતીય માનકોને સીધેસીધાં નથી લીધાં. મેં એની
ઉપર ઘણો સમય િવતાવ્યો છે. મેં બંધારણીય કાયદાનાં તર્ણે ખંડો લીધાં
અને બહુ ધ્યાનથી વાંચ્યાં. હું વકીલ નથી પણ મેં એ વાંચ્યાં. હું સામ
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િપતર્ોડા પાસે ગયો. ઘણાં લોકો સાથે વાત કરી. ત્યાર પછી જ, મેં નક્કી
કયર્ું, “ બરાબર, હું માનું છું કે આ સાવર્જિનક માિહતી છે.” તમે જાણો
છો, જો હું ખોટો હોઉં, તો મારે એનાં પિરણામ ભોગવવાં પડશે. આ
પર્કારનું કામ કરવાનો આ બીજો પક્ષ છે. જો તમે કોઈ ભૂલ કરો ,
તો તમારે કદાચ દંડ પણ ભરવો પડે અને તમારે એ માટે તૈયાર રહેવાની
જરૂર છે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ ] સાચી વાત, સાચી વાત છે. અહીં વાતને જરા વળાંક
આપતા હું સરકાર િવશે વાત કરવા માગું છું. માતર્ ભારત સરકાર જ
નહીં , આખી દુિનયામાં અન્ય સરકારો દ્વારા તમારા કામની પર્િતિકર્યાની
વાત. હાલમાં, ભારતની મોદી સરકાર અને પાછલી સરકાર; બંને સરકારો
સાવર્જિનક રીતે એમ કહેતી આવી છે કે અમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
વધારે પારદિશર્તા માટે કરવા માગીએ છીએ, અમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
સાવર્જિનક માિહતી સુધી વધુ સરળ રીતે પહોંચવા માટે કરવા માગીએ
છીએ. ઈ-ગવનર્ન્સ અને એવું બધું, તમે જાણો છો. કોઈ વ્યિક્ત જ્યારે
આ પર્કારનું કામ કરે , તો ક્યારેક એમની પહેલી પર્િતિકર્યા િવરોધની
હોય છે.
અમે ભારતમાં તમારા જેવાં ઘણાં લોકોને કાયદેસર નોિટસ પર્ાપ્ત કરતા
જોયાં છે. તમે સ્વયં, કાનૂની લડત લડી રહ્યાં છો, જેનો તમે ઉલ્લેખ
કયર્ો. આ મામલે સરકાર જે િસદ્ધાંતના સમથર્નનો દાવો કરી રહી છે, એ
અને સરકારની વાસ્તિવક કાયર્વાહી વચ્ચે કોઈ િવરોધાભાસ છે? અને આમાં
તમે તમારી ભૂિમકા િવશે શું િવચારો છો?
[કાલર્ મલામુદ] નોકરશાહી વાસ્તવમાં આ પર્કારની વાતો િવરુદ્ધ ઊભી થઈ
જાય છે. હું સામ િપતર્ોડાને મળ્યો. એમણે કહ્યું, “ આ જરૂર કરો.”
પરંતુ ભારતીય માનક બ્યુરોનો જવાબ કંઈક આવો હતો, “ના, ના, ના.
અમે હંમેશા આમ જ કયર્ુ છે. અન્ય લોકો પણ આમ જ કરે છે.”
જો તમે પારદિશર્તાના િહમાયતી તરીકે અથવા ખાસ કરીને મંતર્ી તરીકે
એમની પાસે જાવ, તો ભારતીય માનક બ્યુરોના 15 જેટલાં અિધકારીઓ 8
કલાક લાંબી િમિટંગમાં તમને સમજાવશે કે આનાથી આભ ટૂટી પડશે.
જો તમે શાસનમાં હો, તો તમારે સતકર્ રહેવું પડે. તમે કોઈ પણ
િનયમનું ઉલ્લંઘન ન કરવા ઈચ્છો. એટલી હદ સુધી કે તમે જો
પારદિશર્તા લાવવાની ભરપૂર કોિશશ કરો – ઓબામા પર્શાસન આનું સારું
ઉદાહરણ છે તો પણ અમુક હદ સુધી જ સફળ થઈ શકો.
નાગિરક સમાજ સાથે કામ કરવું, એ મહત્વપૂણર્ છે અને વળી, કયારેક
તમારે િવરોધનો સામનો કરવો પડે છે. મારું ઘણુંખરું કામ તો એ
સમજાવવાનું છે કે અમે જે કરી રહ્યાં છીએ, એ શા માટે કરી રહ્યાં
છીએ. શા માટે એ સાચું છે. આના સમથર્નમાં મારી એક મુખ્ય દલીલ
એ છે કે આ માિહતીનો લાખો લોકો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. પછી
અચાનક એવું નહીં થાય કે કોઈ પારદશર્ક સરકારી માણસ કહે કે
“વાહ, વાહ, વાહ, તમારે આથી પણ સારું કરવું જોઈએ.” આ તો એવું
છે કે “ભારતમાં એન્જીિનયરીંગનાં લાખો િવદ્યાથર્ીઓ દરરોજ આ માિહતીનો
ઉપયોગ કરે છે. એટલા માટે જ આ માિહતી ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.
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અને જુઓ, આભ નથી ટૂટી પડ્યું, બરાબર. તમે હજુ પણ માનકો વેચી
રહ્યાં છો.” તમે જાણો છો, જો હું બધાં માનકો સાવર્જિનક કરી દઉં,
તો પણ એવાં ઘણાં લોકો હશે, જેમને માનકોની પર્માિણત કૉપીની જરૂર
હશે, જેમને અગાઉની બધી આવૃિત્તઓની સંપૂણર્ પર્તની જરૂર હશે. હું
એ મામલામાં સાવધાની રાખું છું, જેનો આશય કાનૂની હોય.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] અચ્છા, તો તમે સ્વયંને એક ભાગીદારના રૂપમાં જુઓ
છો, જે સરકારને એનું સાવર્જિનક પહોંચનું કામ વધુ સારી રીતે કરવામાં
મદદકરે?
[કાલર્ મલામુદ] આ જ કામ હું કરવાની કોિશશ કરી રહ્યો છું. હું પોતે
વ્યવસાયથી બહાર રહેવા માગું છું. હું ભારતીય માનકો સંબંધી કામ નથી
કરવા ઈચ્છતો. ભારતીય માનક બ્યુરો એને મારા કરતાં વધુ સારી રીતે
સમજે છે.મારી પાસે સોસર્ કોડ (source code) નથી, બરાબર. મારે એક
પી.ડી.એફ. (PDF) ફાઈલ લેવી પડે છે અને એને એચ.ટી.એમ.એલ.
(HTML) માં બદલવા માટે ફરીથી ટાઈપ કરવી પડે છે. જો મારું નસીબ
જોર કરે તો િડિજટલ સ્વરૂપમાં મળી જાય છે; છતાં પણ મારે એને
િર- ફોમેર્ટ કરવી પડે છે. પી.ડી.એફ.માંથી પેરાગર્ાફ માક્સર્ (paragraph
marks), ઈટૈિલક્સ (italics) ફૂટનોટ્સ (footnotes), સુપરિસ્કપ્ટ્સ (supersscripts)
ને હટાવવા પડે. આ બહુ મોટું કામ છે. જો મારી પાસે એમની મૂળ વડર્
( Word) ફાઈલ હોય, હું ધારું છું કે એ વડર્માં છે,તો આ કામ
એકદમ આસાન થઈ જાય. આ કામ એમનું છે. એમણે કરવું જોઇએ.
એમણે અપાર જનસમૂહની પહોંચ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવું જોઈએ, જેથી
કોઈ પણ એ ડાઉનલૉડ કરી શકે. પછી, ‘ઈિન્ડયન કાનૂન’, દાખલા
તરીકે, પોતાના સચર્ એન્જીનમાં સામેલ કરી શકશે. આ સારી વાત છે
કારણ કે અચાનક બધાં માનકો બધી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ થઈ જશે. દરેક
વ્યિક્ત સુરક્ષા માનકો િવશે જાણકારી પર્ાપ્ત કરી લેશે; આપણી દુિનયા
વધુ સુરિક્ષત હશે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] જરૂર. સાચી વાત છે. એક સુરિક્ષત દુિનયાની
સંકલ્પના સાથે આ ચચર્ા પૂરી કરીએ. સામાન્ય રીતે,તમારા અગાઉનાં
ભાષણો અને વાતર્ાલાપો, જે મેં સાંભળ્યાં છે, એમાં તમે સાવર્જિનક
માિહતીની વધુ પહોંચ અને આજના યુગની વતર્માન સામાિજક, આિથર્ક,
રાજનૈિતક સમસ્યાઓની યથાથર્ સમજ તથા એમનાં ઉકેલો વચ્ચેની કડીને
સમજવાની વાત કહી છે. તમે શા માટે માનો છો કે આ બંને એકબીજાં
સાથે જોડાયેલાં છે?
[કાલર્ મલામુદ] હું માનું છું કે આપણી દુિનયામાં ઘણી સમસ્યાઓ છે, જે
હઠીલી જણાય છે, જે વણઉકેલી છે. જેમ કે ગ્લોબલ વાિમર્ંગ. ઘણાં
લોકો એ નથી માનતાં કે આ સાચું છે અથવા એઓ કોઈ કાયર્વાહી
નથી કરતાં અથવા એમનું સ્વ િહત છે-“ હું કોઈ કાયર્વાહી નહીં કરું
કારણ કે હું કોલસાની ખાણમાં કામ કરું છું; અને મારા માટે પર્દૂષણ
સારું છે, કારણ કે આનાથી હું વધુ પૈસા કમાઈ શકું છું.” અન્ય લોકો
પર્ત્યે અસિહષ્ણુતા. ગરીબી. બરાબર! િશક્ષણથી ગરીબી દૂર થઈ શકે છે,
દુકાળ અને રોગ પણ! પર્શ્ન એ છે કે આપણે આ સમસ્યાઓને દૂર
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કરવા માટે શું કરી શકીએ? હું દૃઢપણે માનું છું કે જ્ઞાન સુધી પહોંચવું,
એ જ એક માતર્ ઉપાય છે, જેનાથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ.
જો બધાં નાગિરકો જળ-વાયુ પિરવતર્નની સમસ્યા સમજવા માંડે તો
કયારેક એઓ માંગ કરશે કે આપણે કોઈ પગલું લઈએ. કારણકે આ
સાચે જ એક વૈિશ્વક સંકટ છે.આપણે બધાંએ આ બાબત પગલાં લેવાં
જોઈએ. વધુમાં વધુ લોકોએ આ સમજવું જોઈએ- હું એ પરવા નથી
કરતો કે કઈ સરકાર છે? એ બધાં રાજનેતા છે. જો પર્ત્યેક વ્યિક્ત
એમ કહે, “ગ્લોબલ વાિમર્ંગ ! હે ભગવાન, આપણે કંઈક કરવું જ
પડશે. આ વાવાઝોડાં જુઓ, આ દાવાનળ જુઓ, આ દુકાળ જુઓ.”
ત્યારે જ પિરવતર્ન આવશે.
હવે િશક્ષણ મહત્વપૂણર્ મુદ્દાઓમાંનો એક છે. રોગ, તમે એ કદાિપ નથી
જાણતાં કે રોગોની સમસ્યાઓનો ઉકેલ ક્યાંથી મળશે. ઈન્ટરનેટથી હું જે
શીખ્યો, એમાંથી એક એ કે જ્યારે હું અઢળક માિહતી ઑનલાઇન મૂકૂ
છું, તો કોઈ અજાણી વ્યિક્ત ક્યાંકથી હમેશાં એને બહેતર બનાવે છે.
એવી વ્યિક્ત, જેને િવશે તમે િવચાયર્ું પણ નહીં હોય.
મને િવશ્વાસ છે કે પર્ત્યેક પેઢીની એક સંભાવના હોય છે. આ વૈમાિનકી
(એરોનોિટક્સ ) ની હોય શકે છે, આ અનૈિચ્છક દાસતાના ઉન્મૂલનની
પણ હોઈ શકે છે, બરાબર. અથવા તો બધાં નાગિરકો માટે મતાિધકાર યા
ટેક્નોલોજીની અથવા તો સામાિજક પિરવતર્નની પણ હોઈ શકે છે. મને
લાગે છે, આપણી મહાન સંભાવના- ઈન્ટરનેટ છે, જે કામ કરે છે. એના
માધ્યમથી જે આપણે કરી શકીએ છીએ, એ છે, બધાં પર્કારનાં જ્ઞાન
સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ; અને હું દૃઢપણે માનું છું કે આનાથી દુિનયા વધુ
સારી બનશે.
[અનુજ શર્ીિનવાસ ] ઠીક છે, સરસ. ધન્યવાદ, કાલર્. તમારો સમય આપવા
માટે અને-
[કાલર્ મલામુદ] તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.
[અનુજ શર્ીિનવાસ] અમે તમારો કેસ અને એ મુદ્દાઓ, જેનાં ઉપર તમે
કામ કરી રહ્યાં છો, એમનું અનુસરણ ‘ધ વાયર’ પર કરીશું. ધન્યવાદ.
© ધ વાયર, 2017, અનુમિતથી ઉપયોગ કરાયો.
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-standards-not-made-

public/
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માઈકર્ોફૉન પર પંિડત જવાહરલાલ નહેરુ, 1947-07-20

મે, 1948માં જમ્મૂમાં આર.એ.એફ. મૈસમાં અિધકારીઓ સાથે િબિલયડ્સર્ રમતી વેળા.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/


મે, 1948માં, કાશ્મીરમાં નૌકા દોડ વખતે.

મે 1948માં રજાઓ દરમ્યાન વાઈસરીગલ લૉજ, િશમલામાં.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/


સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ43 (1930), પૃષ્ઠ 185. િદનાંક રિહત
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up


ઇિન્દરા ગાંધી ભૂતાન જતી વખતે યાક ઉપર, 20 સપ્ટેમ્બર, 1958.

6 િડસેમ્બર, 1954 ના િદવસે ચીની પર્િતિનિધમંડળને વળાવતી વખતે.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
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ભારતના વડા પર્ધાન, માનનીય પંિડત જવાહરલાલ નહેરુ, યુ.એસ.માં ભારતીય
રાજદૂત માનનીય શર્ીમતી િવજયાલક્ષ્મી અને શર્ીમતી ઇિન્દરા ગાંધી સાથે 28
ઓક્ટોબર, 1949ના િદવસે એમની િશકાગો યાતર્ા દરમ્યાન શર્ી. િવલ િસ્મથના
ફામર્ની મુલાકાતે .
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વડાપર્ધાન શર્ી. જવાહરલાલ નહેરુ અને શર્ીમતી ઈિન્દરા ગાંધી ભૂતાન જતી વેળા
િપપલ્સ િરપિબ્લક ઑફ ચાઇનાના જનરલ ટૈંગ ક્વાંટ સાન (એકદમ ડાબી બાજુ)
સાથે િરંચનગેંગ, િતબેટ-ભૂતાન સીમા પર. ( સપ્ટેમ્બર, 1958)
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શર્ીમતી ઇિન્દરા ગાંધી પર્જાસત્તાક િદન સમારંભના, કુલ્લૂ ખીણનાં લોકનતર્કો સાથે ,
29 જાન્યુઆરી 1958.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 14 (1917-1918), ફર્ંિટસપીસ, 1918માં ગાંધીજી.
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સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ 78 (1944), ફર્ંિટસપીસ.
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‘કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ’ પર નોંધ પર નોંધ
કાલર્ મલામુદકાલર્ મલામુદ, કેિલફોિનર્યા કેિલફોિનર્યા, િડસેમ્બર  િડસેમ્બર 4-25,2017.
ઓક્ટોબરના અંતમાં હું ભારતથી પાછો ફયર્ો. ઘણાં કામો હું અધૂરાં મૂકી
ગયો હતો અને યાતર્ા દરમ્યાન નવાં કામો પણ બાકી રહી ગયાં હતાં.
સૌથી વધુ તાકીદના તો િનિશ્ચત જ મારા કોટર્ કેસ હતાં, એ બધાં પર
ધ્યાન આપવાની જરૂર હતી. પરંતુ સૌથી પહેલાં મેં મારી પસંદનું કામ
કયર્ુ.
મારા કાયર્ાલયની બહાર નવ મોટાં ખોખાંઓ મારી રાહ જોઈ રહ્યાં હતાં,
જેમનું કુલ વજન 463 પાઉન્ડ હતું. એ બધાંમાં કુલ 312 પુસ્તકો હતાં.
આ એ જ પુસ્તકો હતાં, જેમનો ઉપયોગ લૉડર્ િરચડર્ એટનબરોએ
‘ગાંધી’ િફલ્મ બનાવવા માટે કયર્ો હતો. એમના મૃત્યુ પછી, એમનાં એક
િનમર્ાતાએ 2015 માં આ પુસ્તકો િલલામમાં ખરીદ્યા હતાં, અને હાલમાં
એમણે કૉન્સલ-જનરલ, રાજદૂત અશોકનો સંપકર્ સાધ્યો અને પૂછ્યું કે
શું એમને એવી કોઈ ઉપયોગી જગ્યા િવશે જાણકારી છે ,જ્યાં આ
પુસ્તકો દાનમાં આપી શકાય. રાજદૂતે િનમર્ાતાને મારે ત્યાં મોકલ્યાં અને
અંતે પુસ્તકો મારી પાસે આવ્યાં.
આ સંગર્હ વાસ્તવમાં બહુ અસાધારણ છે. એક ડબ્બામાં િફલ્મની શૂિટંગ
સ્કર્ીપ્ટની મૂળ પર્ત, સેટનું બજેટ, કૉલ-શીટ્સ અને િલલામ ઘરની રસીદ
અને સૂચીપતર્ (કેટેલૉગ) હતાં. એમાંથી અમુક પુસ્તકો મારી પાસે પહેલેથી
હતાં, જેમ કે પ્યારેલાલ નાયરનું આઠ ખંડોનું જીવનચિરતર્ અને એમનાં
સાિહત્યસંગર્હનાં ખંડો. પણ આ ખોખાંઓમાં નવજીવન ટર્સ્ટનાં ગાંધીજી દ્વારા
િલિખત અને ગાંધીજી િવશે ઘણાં પુસ્તકો હતાં, જે મેં પહેલાં ક્યારેય
જોયાં નહોતાં.
મેં આ પુસ્તકોમાંથી 47 પુસ્તકો પસંદ કયર્ા, જે ચોક્કસ પોસ્ટ કરી
શકાય, એવાં હતાં. એમાં ઉદ્યોગપિત જી.ડી.િબરલાના ગાંધીજી સાથે
પતર્વ્યવહારના 4 ખંડોના સંગર્હ જેવાં અમુક રત્નો હતાં. ગાંધીજી િદલ્હીમાં
શર્ી. િબરલાના ઘરે રોકાયાં હતાં, તે દરમ્યાન એમની હત્યા થઈ હતી
અને એઓ બંને 44 વષર્ોથી એકબીજાં સાથે અવારનવાર પતર્વ્યવહાર કરતાં
હતાં.
મારી ઑિફસની બહાર નહેરુનાં લેખનસંગર્હની નવીનતમ આવૃિતનાં નવ
ખંડો પણ હતાં, જે મેં ઓડર્ર કયર્ા હતાં. આની સાથે જ સ્વાતંત્ર્ય
સંગર્ામના મૂળ દસ્તાવેજોનો ઘણા ખંડોનો, દળદાર ગર્ંથોનો મોટો સેટ પણ
હતો. આ દસ્તાવેજો સવ્યસાચી ભટ્ટાચાયેર્ સંપાિદત કયર્ા છે ,જે મારાં િપર્ય
ઈિતહાસકારોમાંનાં એક છે. મેં આ બધાં પુસ્તકો ભેગાં કયર્ા અને એમને
સ્કેન કરાવવા માટે ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ લઈ ગયો.
જ્યારે હું આ પુસ્તકો જમા કરી રહ્યો હતો, ત્યારે રાજદૂત અશોકે મારી
ઓળખાણ એક બીજા સજ્જન સાથે કરાવી, જેમની પાસે ભારત સંબંધી
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પુસ્તકોનો િવશાળ સંગર્હ હતો અને એઓ એ દાન કરવા ઈચ્છતાં હતાં.
હું એ પુસ્તકોને લાવવાનો ખચર્ કરવા તૈયાર થયો અને થોડા સમયમાં
જ 25 ખોખાઓ મને મળી ગયાં, જેમાં 212 મોટાં પુસ્તકો હતાં અને
વજન 763 પાઉન્ડ હતું. આટલાં બધાં પુસ્તકો રાખવા માટે મારે વધારે
અલમારી ખરીદવી પડી, પણ એ ખચર્ બહુ યોગ્ય હતો.

કોટર્નાં મામલાઓકોટર્નાં મામલાઓ,જેમની ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર હતીજેમની ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર હતી.
નવેમ્બરમાં મારું મુખ્ય કામ કોટર્ કેસ જોવાનું હતું. સૌથી પહેલાં ભારતનાં
કેસ જોવાનાં હતાં. અમે િડસેમ્બર 2015માં િદલ્હી હાઈકોટર્માં જાહેર િહતનો
મુકદ્દમો દાખલ કયર્ો હતો. ભારતમાં, સાધારણ રીતે બે પક્ષો િવરુદ્ધ મુકદ્દમો
દાખલ કરવામાં આવે છે: સંબંિધત એજન્સી (આ કેસમાં ભારતીય માનક
બ્યુરો ) અને ભારત સરકાર સ્વયં. બ્યુરો જવાબ આપવામાં િનષ્ફળ રહ્યો,
પણ કોટર્ના કહેવાથી જૂન 2016 માં અમારી યાિચકાનો જવાબ આપ્યો.
જો કે કેન્દર્ સરકાર વારંવાર જવાબ આપવામાં િનષ્ફળ રહી. એટલું જ
નહીં, એ ન્યાયાલયમાં હાજર પણ ન રહી.
િનશીથ દેસાઈની ફમર્નાં વકીલો ઘણી વાર આ જોઈ ચૂક્યા હતાં. દર
વખતે એઓ કોટર્માં હાજર રહેતાં અને ખબર પડતી કે કેન્દર્ સરકારની
તરફથી કોઈ હાજર ન હોય. વાસ્તવમાં, પહેલાં તો બ્યુરો તરફથી પણ
કોઈ હાજર નહોતું રહેતું. મને યાદ છે, એવી િસ્થિતમાં એક વાર કોઈની
હાજરી પછી ભારતથી મને ફૉન આવ્યો હતો. વકીલોએ મને કહ્યું કે
ખરેખર સામા પક્ષ તરફથી કોઈ હાજર હતું. પણ કોટેર્ એને પૂછયું કે
એ ભારતીય માનક બ્યુરોનું પર્િતિનિધત્વ કરે છે કે કેન્દર્ સરકારનું . એ
જાણતો નહોતો, એટલે એને એ જાણકારી પર્ાપ્ત કરવા માટે પાછો મોકલી
દેવામાં આવ્યો કે એ કોનું પર્િતિનિધત્વ કરે છે.
13 નવેમ્બરે એક વધુ સુનાવણી થઈ. ચોથી વાર કેન્દર્ સરકારને જવાબ
આપવાનું કહેવામાં આવ્યું. અને સાચે જ, ચારનો આંકડો જાદુઈ છે. કોટેર્
ફેંસલો આપ્યો કે બ્યુરોનો જવાબ, કેન્દર્ સરકારના જવાબના રૂપમાં કામ
કરશે અને 27 ફેબર્ુઆરી, 2018ના િદવસે મૌિખક દલીલનો આદેશ
આપવામાં આવ્યો. આ પર્ોત્સાહક હતું. બે વષર્ના પેપરવકર્ અને પર્િકર્યાઓ
પછી, અમે આખરે િવષયની ગુણવત્તાના આધારે કોટર્માં અમારા કેસની
સુનાવણી માટે તૈયાર હતાં.
એ જ િદવસે બપોરે હું બીજા મામલા માટે અટલાન્ટા, જ્યોિજર્યા
પહોંચવા િવમાનમાં બેઠો. આ મામલામાં જ્યોિજર્યા રાજ્યે મારા પર “એક
પર્કારના આતંકવાદ” નો આરોપ મૂક્યો કારણ કે મેં કોઈ પણ શુલ્ક
િવના , બધાં માટે ઈન્ટરનેટ પર જ્યોિજર્યાના સરકારી માનક (કોડ) ને
પોસ્ટ કયર્ો હતો. રાજ્યને લાગ્યું કે આ એમના કૉપીરાઈટનું ઉલ્લંઘન
છે. મેં જ્યોિજર્યાના સ્પીકરને ઘણાં પતર્ો લખ્યાં કે યુ.એસ.માં કાયદા પર
કોઈ કૉપીરાઈટ નથી કારણ કે કાયદા પર લોકોનું આિધપત્ય છે, પરંતુ
મારા સ્પષ્ટીકરણથી અિધકારીઓ પર કોઈ અસર ન થઈ.
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હવે આપણે સ્પષ્ટ સમજીએ. જ્યોિજર્યા િવધાનસભાનો કોઈ પણ
અિધિનયમ (act) આ શબ્દોથી શરૂ થાય છે: “એક અિધિનયમ:
જ્યોિજર્યાના સરકારી માનક સુધારવા માટે એક અિધિનયમ.” જ્યોિજર્યાનો
એક જ કાયદો છે અને એ આ છે. કૉપીરાઈટ રાજ્યના નામે છે. એ
આ દેશનો કાયદો છે. ઘણો િવચાર કયર્ા પછી હું માનું છું કે આ
સરકારનો આદેશ છે.
રાજ્યનું કહેવું હતું કે એમણે જ્યોિજર્યાના સરકારી માનકની વ્યાખ્યા
તૈયાર કરવા માટે િવકર્ેતા નો ઉપયોગ કયર્ો હતો. એમણે સ્વીકાર કયર્ુ કે
કાયદા પર કદાચ કોઈ કૉપીરાઈટ નથી, પર એમનું માનવું છે કે
વ્યાખ્યા પર રાજ્યના નામે આિધપત્યના દાવાનો અિધકાર છે.
સરકારી માનકમાં ઘણાં પર્કારની વ્યાખ્યાઓ છે, પરંતુ રાજ્યે ન્યાયાલય
સમક્ષ જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો, એ હતો, કાયદાથી સંબંિધત કોટર્ કેસોનો સારાંશ.
આ એમના િવકર્ેતાએ તૈયાર કયર્ો હતો અને રાજ્યનું માનવું હતું કે
િવકર્ેતાને સૈંકડો ડૉલરમાં માનક વેચવાનો અિધકાર આપ્યા િવના, કોઈને
પણ સરકારી માનકનું િનમર્ાણ કરવા માટે પર્ોત્સાહન નહીં મળે. અને
એને લીધે, એના િનમર્ાણનો ખચર્, જે લાખો ડૉલર છે, કરદાતાઓ પર
પડશે. એમનું કહેવું હતું કે િનજી પાટર્ીને વેચાણના એકાિધકારની સવલત
આપીને એમણે કરદાતાઓ માટે સારો સોદો કયર્ો છે.
આમ તો આ સ્પષ્ટીકરણ જ્યોિજર્યાના સ્ટેટહાઉસની અંદર સુધી સીિમત
હતું. પણ હું ટેક્સી કે બારમાં બેઠેલાં લોકો અને િવદ્યાથર્ીઓ સાથે
વાતચીતના અનુભવને આધારે કહી શકું છું કે રાજ્યનું આ સ્પષ્ટીકરણ
કોઈને સમજાયું નહીં. તમે રાજ્યના એકમાતર્ માનકને ટુકડાઓમાં ન
વહેંચી શકો, જેમાંથી અમુક િવશે તમે વાત કરી શકો અને અમુક િવશે
ન કરી શકો.
રાજ્યે આ તકર્ સમજાવવાની બહુ કોિશશ કરી કે માનક વાસ્તવમાં
ઉપલબ્ધ છે કારણ કે એની પર્ત કાઉન્ટી કોટર્હાઉસીસના અમુક કાનૂની
પુસ્તકાલયોમાં રાખવામાં આવી છે. એન.બી.સી. ન્યુઝે તપાસકતર્ા િરપોટર્
તૈયાર કયર્ો અને કોટર્ હાઉસ લાયબર્ેરીઓમાં આ પર્તો શોધી કાઢી. એમને
જાણવા મળ્યું કે ઘણાંખરાં મામલાઓમાં આ પર્તો પાછળના રૂમમાં બંધ
હતી. ઘણાં ખંડો ગાયબ હતાં અથવા ખરાબ થઈ ગયાં હતાં. એન.બી.સી.ને
આ િરપોટર્ માટે એમી (Emmy ) પુરસ્કાર મળ્યો.
હું એકલો જ એવો નહોતો જે જ્યોિજર્યાના સરકારી માનકનો પરવાનગી
િવના ઉપયોગ ન કરી શક્યો હોય. જીલ્લા ન્યાયાલયમાં દાખલ અમારા
જાહેરનામાઓમાંથી એક જાહેરનામું કાનૂની પર્દાતા ‘ફાસ્ટ કેસ’ તરફથી
હતું. ‘ફાસ્ટકેસ’ના સી.ઇ.ઓ. અને સહ-સંસ્થાપક એડ વાલ્ટસર્ , મારા બોડર્
ઑફ િડરેક્ટસર્ના ઘણા લાંબા સમયથી સભ્ય છે. ‘ફાસ્ટકેસ’ બધા 50
રાજ્યોના કાનૂની અને વૈધાિનક મામલાઓ ચકાસવાની સગવડ કરી આપે
છે. આ કરવા માટે એની મુખ્ય પદ્ધિત છે, રાજ્યનાં બાર એસોિસએશનો
સાથે સોદાબાજી કરવી.
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રાજ્યનાં બધાં વકીલોનું પર્િતિનિધત્વ કરનારી સંસ્થા ‘સ્ટેટ બાર ઑફ
જ્યોિજર્યા’ માટે “ફાસ્ટકેસ” ને કાયદાનો સત્તાવાર પર્ોવાઇડર બનાવવામાં
આવી હતી. બધાં વકીલોને બારમાં એમના સભ્યપદને કારણે “ફાસ્ટકેસ”
સુધી િન:શુલ્ક પહોંચ પર્દાન કરવામાં આવી છે. ફાસ્ટકેસે રાજ્ય અને
એના િવકર્ેતા સાથે સંપકર્ કયર્ો અને સત્તાવાર માનકનું લાયસન્સ કરવા
માટે કહ્યું જેથી જ્યોિજર્યાના વકીલોને જ્યોિજર્યાનો એકમાતર્ અિધકૃત
કાયદો િવતિરત કરી શકે. એમને કહેવામાં આવ્યું કે ફાસ્ટકેસને કોઈ
પણ ભોગે જ્યોિજર્યાના અિધકૃત કાયદાઓનો ઉપયોગ કરવાની અનુમિત
નહીં આપવામાં આવે.
જીલ્લા ન્યાયાલયમાં અમે હારી ગયાં. ન્યાયાધીશે અમારી દલીલ ન માની
અને ફેંસલો આપ્યો કે ન્યાયાલયના પુસ્તકાલયોમાં રાખવામાં આવેલી પર્તો
પયર્ાપ્ત છે. એમણે એ વાત પર જોર આપ્યું કે જો િનજી િવકર્ેતાએ
કાયદાઓ લીધાં હોય, અને એના પર પોતાના ન્યાિયક (જ્યુિડિશયલ )
સારાંશ લખ્યાં હોય, તો એ વાસ્તવમાં કૉપીરાઈટને આધીન હશે.
ન્યાયાધીશે મને મારી સાઈટ પર સત્તાવાર કોડના િવતરણ અથવા એનો
ઉલ્લેખ કરવા પર મનાઈનો આદેશ આપ્યો. એક સમવાયી મનાઈ હુકમ
(federal injection) દ્વારા મને કાયદા િવશે જણાવવાથી રોકવામાં આવ્યો છે.
અમે એ વાત માની લીધી કે અદાલતના મામલાનો, િનજી રીતે િનિમર્ત
સારાંશ કૉપીરાઈટને આધીન હોય શકે છે. અમારી દલીલ હતી કે
જ્યોિજર્યાના સત્તાવાર કોડ કોઈ અનાિધકૃત િનજી સંકલન નથી, એ
કાયદાનું િનિશ્ચત અને સત્તાવાર િનવેદન છે, જે જ્યોિજર્યા રાજ્યના નામ
અને સત્તા હેઠળ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં, સત્તાવાર કોડની
કલમ 1-1-1 માં લખવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો કોડના અનાિધકૃત
સંકલનને અનુસરે છે, તેઓ “પોતાના જોખમે” કરે છે.
હવે અમે યુ.એસ. કોટર્ ઑફ અપીલ્સ ફોર ધ ઇલેવન્થ સિકર્ટ સમક્ષ
ઉપિસ્થત થયા. આ કેસમાં મામલો ઝડપથી આગળ વધ્યો. 7 એિપર્લ,
2017ના િદવસે અમે અપીલની નોિટસ દાખલ કરી. અને અમારી અપીલની
િબર્ફ 17 એિપર્લે મોકલવામાં આવી. અપીલની િબર્ફ દાખલ કયર્ા પછી, જે
લોકો અમારું સમથર્ન કરવા ઈચ્છતાં હોય, એમણે ફર્ેંડ્સ ઑફ કોટર્
એટલે કે “એિમક્સ ક્યુરે”ની િબર્ફ 24 મે સુધીમાં દાખલ કરવાની હતી.
અમારી તરફથી તર્ણ િબર્ફ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પહેલી નાગિરક
સ્વતંતર્તા સમુદાય વતી, જેમાં એ. સી. એલ. યુ.એ નેતૃત્વ કયર્ુ અને
સાથે જ ‘સદર્ન પૉવટર્ી લૉ સેંટર’ (Southern Poverty Law Center” જેવાં
સમૂહ સામેલ થયાં. સ્ટેનફોડર્ લૉ સ્કૂલના લીગલ િક્લિનકે લાભકારી અને
િબનલાભકારી પિરવતર્નશીલ (innovative) સમૂહો તરફથી એક બીજી િબર્ફ
દાખલ કરી, જેઓ સામાન્ય લોકો માટે કાયદાને વધુ સુલભ બનાવવાનો
પર્યત્ન કરી રહ્યાં છે. ‘પિબ્લક નૉલેજ’ વાિશંગટન ડી.સી.નીિતસમૂહે (policy
group) કાનૂની પર્ોફેસરો, ગર્ંથપાલોના એક િવશાળ સમૂહ અને અમેિરકન
લાયબર્ેરી એસોિસએશન, અમેિરકન એસોિસએશન ઑફ લૉ લાયબર્ેરીસ
જેવા પુસ્તકાલય સંગઠનો વતી એક િબર્ફ દાખલ કરી. આ બહુ
શિકતશાળી પર્દશર્ન હતું. હું બહુ ખુશ થયો.
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અમે દસ્તાવેજો જમા કયર્ા પછી રાજ્યે પણ જમા કરવાનાં હતાં. એમણે
30 જૂન, 2017ના એમની િબર્ફ દાખલ કરી. દેખીતી રીતે જ, રાજ્યના
સમથર્નમાં એમના કોઈ િમતર્ ન હતાં કારણ કે એમની તરફથી કોઈ
એિમકસ િબર્ફ દાખલ ન થઈ.
એ.સી.યુ.એલ.એ મૌિખક ચચર્ામાં અમારી સાથે જોડાવા માટે અદાલતમાં
એક િવશેષ પર્સ્તાવ દાખલ કયર્ો હતો. અમે તરત માની ગયાં ! એઓ
અમારા વકીલ, જ્યોિજર્યાની સૌથી પર્મુખ કાનૂની ફમર્ અલ્સ્ટન એન્ડ બડર્
ની પર્િસધ્ધ બૌિદ્ધક સંપિત્ત િવશેષજ્ઞ એિલઝાબેથ રેડર સાથે જોડાયાં.
એિલઝાબેથ અને અલ્સ્ટનના એમના સહ- કાયર્કરોએ િજલ્લા અને
એપલેટ કોટર્માં આ કેસ સંભાળવા માટે ઘણો સમય આપ્યો છે અને
મહેનત કરી છે. હું એમના કાયર્ની બહુ પર્શંસા કરું છું.
હું એટલાન્ટા બહુ પહેલાં જ પહોંચી ગયો હતો, જેથી અદાલતમાં
બેસવાની જગ્યા મળી શકે. સાથે સાથે એ પણ જોઈ શકું કે ન્યાયાધીશ
મૌિખક ચચર્ાને કેવી રીતે સંભાળે છે. કોટર્ ઑફ અપીલ્સની સુનાવણીમાં,
તમને ઘણી વાર “હોટ બેંચ” (hot bench) મળે છે જેનો અથર્ છે,
ન્યાયાધીશો ઘણાં સવાલો પૂછે. ક્યારેક કયારેક વકીલ માતર્ એટલું જ
કહેવાનું શરૂ કરે કે, “કોટર્ કદાચ આનાથી ખુશ થશે” (May it please
the court), ત્યાં જ ન્યાયાધીશ પર્શ્ન પૂછવાનું શરૂ કરી દે છે, આ
િનિશ્ચત જ હોટ બેંચ હતી અને તર્ણ ન્યાયાધીશોએ વકીલોની જે રીતે
કસોટી કરી, એ જોઈને મને મજા આવી.
16 નવેમ્બર, ગુરુવારે અમારો વારો હતો. અમે તર્ણ ન્યાયાધીશોના એક
બેંચની સમક્ષ હાજર થયાં. અને એઓ સંપૂણર્ રીતે તૈયાર હતાં. એમણે
અમને બહુ મુશ્કેલ સવાલો પૂછ્યા પણ જ્યોિજર્યા રાજ્યને વધારે મુશ્કેલ
સવાલો પૂછ્યાં . એઓ જાણવા ઈચ્છતાં હતાં કે જો તેઓ વ્યાખ્યાઓને
અિધકૃત નહોતાં કરવા ઈચ્છતાં તો સત્તાવાર માનકમાં વ્યાખ્યાઓ સામેલ
શા માટે કરી છે. એમણે સત્તાવાર માનકમાંથી અમુક કલમો કાઢીને
બતાવ્યું કે એ સંપૂણર્ માનક કાયદો છે અને રાજ્યના વકીલોને
ફટકારીને કહ્યું કે એ આ શબ્દોનો અથર્ સ્પષ્ટ કરે. એમણે માનકની
ઉપલબ્ધતા િવશે પૂછ્યું.
અમને પણ આસાનીથી કંઈ ન મળ્યું, પણ િદવસને અંતે આ સ્પષ્ટ થઈ
ગયું કે અદાલતે અમારો દર્િષ્ટકોણ સમજી લીધો છે. કદાચ એઓ અમારી
સાથે સહમત ન થાય પણ ઓછામાં ઓછું એમને એ તો સમજાયું કે
અમે શું કહેવા માગતાં હતાં. એ સ્પષ્ટ નહોતું કે રાજ્યે જે પક્ષ લીધો
છે એ શું કામ લીધો છે. એમણે રાજ્યને પૂછ્યું કે જો તમને એવું
લાગે છે કે વ્યાખ્યાઓ આસાનીથી (છૂટથી) ઉપલબ્ધ ન હોવી જોઈએ તો
તમે સત્તાવાર માનકને વ્યાખ્યાઓ વગર શા માટે પર્કાિશત નથી કરતાં.
મૌિખક ચચર્ા એક કલાકથી પણ વધુ ચાલી , જે એ સપ્તાહમાં કોટેર્
સાંભળેલા બીજાં કોઈ પણ કેસ કરતાં બમણો સમય હતો. અંતે મુખ્ય
ન્યાયાધીશ ઊભા થયાં અને કહ્યું, “િદલચસ્પ કેસ !” મેં એને
સકારાત્મક સંકેતના રૂપમાં જોયું. ન્યાયાધીશોને િદલચસ્પ મામલાઓ ગમે
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છે. આગળ શું થશે ,એ તો કોઈ કહી નથી શકતું, પણ કોટર્રૂમની
બહાર નીકળતી વખતે મને આશા હતી કે અમારી પાસે તક છે. બીજે
િદવસે સવારે, 6 વાગ્યે હું પ્લેનમાં બેઠો અને પાછો ખાડી ક્ષેતર્ (Bay
area)માં આવી ગયો.

“માનકો કાયદા છેમાનકો કાયદા છ.ે” એક મહત્વપૂણર્ કેસ એક મહત્વપૂણર્ કેસ.
અમારે એક અન્ય કોટર્નો મામલો લડવાનો હતો. એ હતો, કોલંિબયા
િડિસ્ટર્ક્ટની યુ.એસ.કોટર્ ઑફ અપીલ્સમાં દાખલ માનકો સંબંિધત એક મોટો
કેસ. ભારતની જેમ મેં કાનૂની કસ્તાવેજોને સાવધાનીપૂવર્ક જોયાં અને
પછી ટેકિનકલ સાવર્જિનક સુરક્ષા માનકો, જેને કાયદાનું સમથર્ન પર્ાપ્ત
છે,એ ખરીદ્યાં અને એ બધાં ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ કયર્ા. મેં જોયું કે
િબિલ્ડંગ કોડ, જોખમકારક સામગર્ીની સુરક્ષા, કારખાનાઓમાં કમર્ચારીઓની
સુરક્ષા, પાણીમાં સીસાના પરીક્ષણની પદ્ધિતઓ વગેરે , આ બધું જ
યુ.એસ.માં સમવાયી સ્તર પર અથવા રાજ્ય સ્તર પર કાયદામાં સામેલ
કરવામાં આવ્યું છે. મેં 1400થી અિધક આવાં કાયદાઓ પોસ્ટ કયર્ા હતાં.
આ કામ 2008 માં શરૂ થયું જ્યારે મેં કેિલફોિનર્યા િબિલ્ડંગ કોડ પોસ્ટ
કયર્ો, જે મેં 979.95 ડૉલરમાં ખરીદ્યો હતો. સન્ 2012 સુધીમાં મેં બધાં
રાજ્યો માટે અિનવાયર્ િબિલ્ડંગ કોડની સાથે સાથે પ્લિમ્બંગ, આગ,ઇલેિક્ટર્ક
, ઇંધણ અને ગેસ તથા અન્ય કોડ પોસ્ટ કયર્ા. મેં સમવાયી કાયદા
માટે આવશ્યક માનકો મોટી સંખ્યામાં પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું, જેમાં
મેિક્સકોની ખાડી અને આકર્િટક મહાસાગરમાં તેલના િરસાવને રોકવા માટે
કાનૂની આવશ્યકતા જેવાં દસ્તાવેજો, રેલ સુરક્ષાનું િવિશષ્ટ િવગતવણર્ન,
રમકડાંના સુરક્ષા માનકો, બાળકો અને િશશુનાં ઉત્પાદો જેમ કે કાર
સીટ્સ, િકર્બ્સ, પ્લેપેન્સ, સ્ટર્ોલસર્, િસ્વંગ્સ અને બાથટબ વગેરે સામેલ હતાં.
સન્ 2013 માં, તર્ણ માનક સંગઠનોએ મારા પર સેંકડો સાવર્જિનક સુરક્ષા
કાયદાઓ પોસ્ટ કરવા માટે મુકદમો દાખલ કયર્ો. પછીના વષેર્, વધુ તર્ણ
ફિરયાદીઓએ બીજો કેસ દાખલ કયર્ો. આ છ ફિરયાદીઓ અને એમની
ચાર ફેન્સી વ્હાઈટ શૂ(fancy white shoe) કાનૂની કંપનીઓને કારણે
અદાલતમાં ચાલી રહેલાં આ બે મામલાઓમાં બહુ પર્ગિત થઈ હતી.
ફિરયાદીઓ અને અમારી વચ્ચે િનણર્ાયક િબંદુ પર કોઈ અસંમિત નથી:
જે દરેક કોડ માટે એમણે મારા પર કેસ કયર્ો , એ બધાં દેશના
કાયદા છે. જો કે ફિરયાદીઓને લાગતું હતું કે એમને જે યોગ્ય લાગે
એ પર્માણે આ કાયદાઓના િવતરણનો િવશેષાિધકાર એમનો હોવો જોઈએ.
એમનું કહેવું હતું કે જો કોઈ સાધારણ નાગિરક અથવા સરકારી
અિધકારીને આ કાયદાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે તો એમણે પહેલાં
અનુમિત લેવી પડશે. આ અનુમિત મનસ્વી રીતે આપવામાં આવતી હતી.
જેમ કે ,એમણે િવદ્યાથર્ીઓને વગર્ પર્કલ્પો (class projects)માં સુરક્ષા
કાનૂનોના સૂતર્ો (formulas) સામેલ કરવાનો ઈનકાર કરી દીધો.
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જ્યારે અમે માનકોને પોસ્ટ કયર્ા તો એમને સ્કેન કરવા અને ડમ્પ રન
કરવાનું કામ સરળ નહોતું. આપણી સરકાર ધીરેધીરે કામ કરે છે એટલે
જે કોડ પર કાયદાનું અમલીકરણ લાગૂ થાય છે,એ બધાં માનક સંગઠનો
વેચી ન શકે કારણ કે એમની નવી આવૃિત્તઓ આવી ગઈ હતી. મેં
એમેઝોન, એબેબુક્સ (Abebooks) અને ઈ બે ( eBay) પર જૂનાં
પુસ્તકોના િવભાગમાંથી આ દસ્તાવેજોની પર્ત મંગાવી.
એક વાર દસ્તાવેજો મળી ગયાં પછી એ બધાં પોસ્ટ કરવા માટે િવસ્તૃત
પર્િકર્યામાંથી પસાર થવું પડે છે. બધાં માનકોને સ્કેન કરીને ઓિપ્ટકલ
કેરેક્ટર િરકૉિગ્નશન (ઓ.સી.આર.) ના માધ્યમથી ઓળખવામાં આવ્યાં અને
પછી કવરશીટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે આ બધાં કાયદામાં સામેલ
કરવામાં આવ્યા છે. એ પણ કહેવામાં આવ્યું કે કઈ એજન્સી દ્વારા આ
કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષાની દૃિષ્ટએ િવશેષ મહત્ત્વપૂણર્ સેંકડો માનકોના
સંપૂણર્ કોડને અમે આધુિનક એચ.ટી.એમ.એલ.માં બદલી નાંખ્યાં, આકૃિતઓ
ફરીથી દોરી, દસ્તાવેજોનું ફરીથી કોિડંગ કયર્ુ, જેથી દૃિષ્ટહીન લોકો વધુ
સારી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકે.પછી આ બધાં દસ્તાવેજો અમારી સાઈટ
પર અને “ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ” જેવાં સાવર્જિનક પહોંચના સ્થળોએ મૂક્યાં.
પછી, ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવે પણ પોતાની સાઈટ પર અન્ય દસ્તાવેજોની જેમ
આ દસ્તાવેજોમાં પણ અન્ય ઉપયોિગતાઓ સંલગ્ન કરી દીધી. એમણે આ
બધાંને ઈ-બુકના સ્વરૂપમાં (ફોમેર્ટ) બદલી નાખ્યાં. ગૂગલ જેવાં સચર્
એન્જીનમાં મૂક્યાં, જેથી એ આસાનીથી શોધી શકાય, અને પાઠક એના
િવશે વધુ માિહતી સાથે પોતાના કૉમેન્ટ્સ અને િરવ્યુ પણ લખી શકે.
માનકોના સંગઠનો ખુશ નહોતાં અને મુકદમો જોરશોરથી ચાલી રહ્યો
હતો. સન્ 2015 માં અમારે 23 િદવસ સુધી કાનૂની જુબાની આપવી પડી
હતી, જેમાંથી તર્ણ િદવસ મેં જુબાની આપી. મારી જુબાની દરમ્યાન દર
િદવસે 12-14 કલાકોની પૂછતાછ થતી. મારા પક્ષે ચાર વકીલ હતાં. એમના
પક્ષે છ વકીલ હતાં. સાથે સાથે સ્ટેનોગર્ાફર અને િવિડયોગર્ાફર પણ હતાં.
પૂછતાછ તીવર્તાથી ચાલી રહી હતી.
જીલ્લા કોટર્માં અમે હારી ગયાં. મિહલા જજ અમારી દલીલ સાથે સંમત
ન હતાં. એમણે માન્યું કે આ બધાં “કાયદા” છે પણ એમનું કહેવું હતું
કે જો કાંગર્ેસ એમ કહેવા ઈચ્છતી હોય કે આ કાયદાઓ કૉપીરાઈટને
આધીન નથી તો એમણે એવો કાયદો પાસ કરવો જોઈતો હતો. એક
વાર તો જજે યુ.એસ.ની રાજધાનીની િદશામાં ઈંિગત કરીને “ટેકરી પર
મોટી સફેદ ઈમારત”ના દરવાજા પર ટકોરા મારવાનું અમને સૂચન કયર્ુ.
અમે ફેબર્ુઆરી 2017માં અપીલની નોિટસ દાખલ કરી. પણ િડિસ્ટર્ક્ટ ઑફ
કોલંિબયામાં કામ ધીરેધીરે થાય છે. કોટર્ને શેડયુલ િનધર્ાિરત કરવામાં ખાસ્સો
સમય લાગ્યો. આખરે અમે ઓગસ્ટમાં અમારી બર્ીફ દાખલ કરી.
સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અમારા ન્યાયિમતર્ (amicus)ની બર્ીફ દાખલ કરવામાં
આવી. અમારુ પર્દશર્ન બહુ શિક્તશાળી હતું. અમેિરકન લાયબર્ેરી
એસોિસયેશન અને અમેિરકન એસોિસયેશન ઑફ લૉ લાયબર્ેરીસ ઉપરાંત,
ઘણાં પર્ખ્યાત લૉ પર્ોફેસરો અને લૉ લાયબર્ેરીઅન્સ પણ બર્ીફમાં જોડાયાં.
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આ બર્ીફમાં ઘણાં પૂવર્ અિધકારીઓના હસ્તાક્ષર પણ સામેલ હતાં, જેમાં
રેમન્ડ મોસલે, જેમણે ઑિફસ ઑફ ધ ફેડરલ રજીસ્ટરમાં 18 વષર્ કામ
કયર્ુ હતું, અને રાષ્ટર્પિત જ્યોજર્ ડબલ્યુ. બુશ દ્વારા િનયુક્ત યુ.એસ.ના
બે સાવર્જિનક િપર્ન્ટર પણ સામેલ હતાં. ઑિફસ ઑફ ફેડરલ રજીસ્ટર
ગવમેર્ન્ટ પ્બિલિશંગ ઑિફસ સાથે કામ કરીને સરકારની સત્તાવાર જનર્લ્સ
પર્કાિશત કરે છે, જેમાં કોડ ઑફ ફેડરલ રેગ્યુલેશન્સ સામેલ છે. આ
લોકો સમવાયી કાનૂન (ફેડરલ લૉ)ના પર્ચાર કરવા માટે સત્તાવાર રીતે
જવાબદાર હતાં અને આ લોકો જ મારો સાથ આપી રહ્યાં હતાં.
મારા પૂવર્ બૉસ જૉન ડી.પૉડેસ્ટા, શર્મ િવભાગના પૂવર્ સિચવ રૉબટર્ રીચ
અને ઓક્યુપેશનલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એડિમિનસ્ટર્ેશન (OSHA) ના પૂવર્
િડરેક્ટર ડૉ. ડેિવડ માઈકલ્સ પણ સામેલ હતાં. આ બધાં સરકારી
કમર્ચારીઓ આ પર્સ્તાવ માટે એકમત હતાં કે સામાન્ય જનતા, જે આ
કાનૂનોને વાંચવા ઈચ્છે છે,એમને પહેલાં કોઈ િનજી પાટર્ીની અનુમિત લેવા
માટે મજબૂર કરવાં, એ બરાબર નથી. જૉન પૉડેસ્ટાએ એક વાર મારી
સાથે ફૉન વાતર્ાલાપમાં આને ‘પાગલપન’કહ્યું.
ટર્ેડમાકર્ પર્ોફેસરોના એક જાણીતા સમૂહે પણ એક બર્ીફ દાખલ કરી.
મિહલા સાંસદ લોફગર્ેન અને પુરુષ સાંસદ ઈસાએ પણ અમારા માટે બર્ીફ
દાખલ કરી કે લોકશાહીમાં કાનૂન સહજ ઉપલબ્ધ હોવો જોઈએ. આ
બંને સાંસદોએ સંસદની ન્યાિયક સિમિતમાં ઘણાં વષર્ો સુધી સેવા આપી છે.
સાંસદ ઈસા કોટર્, બૌિદ્ધક સંપિત્ત અને ઈન્ટરનેટ સંબંધી ઉપસિમિતની
અધ્યક્ષા છે , અને આ મુદ્દો આ ઉપસિમિતના કાનૂની અિધકાર ક્ષેતર્માં
આવે છે. આ બહુ પર્ોત્સાહક હતું.
નવેમ્બરમાં ફિરયાદીઓએ એમની બર્ીફ દાખલ કરી. એમણે એક નવા
વકીલ રોક્યાં હતાં, જે યુ.એસ. નાં પૂવર્ સોિલસીટર જનરલ હતાં અને
િડસેમ્બરના પર્ારંભમાં એમના િમતર્ો પણ જોડાયાં. સરકાર વાસ્તવમાં વ્યાકુળ
હતી. અમેિરકન ઇન્સ્યુરન્સ એસોિસએશન અને ઈન્ટરનેશનલ ટર્ેડમાકર્
એસોિસએશન બંનેએ બર્ીફ દાખલ કરી. અમેિરકન મેિડકલ એસોિસએશન,
અમેિરકન ડેન્ટલ એસોિસએશન અને અમેિરકન હોિસ્પટલ એસોિસએશન
પણ સાથે જોડાયાં.
અંતમાં એિમકસ બર્ીફ દાખલ કરવાવાળા સંગઠનોમાં અમેિરકન નેશનલ
સ્ટાન્ડસર્ ઇિન્સ્ટટ્યૂટ તથા 10 અન્ય માનક સંગઠનો હતાં, જેમાં
ઈન્ટરનેશનલ ઓગેર્નાઇઝેશન ફૉર સ્ટાન્ડડર્ાઈઝેશન ઈન જીિનવા સામેલ
હતું. એમની દલીલ સરળ હતી: અમને પૈસા જોઈએ. અમને પૈસાની
જરૂર છે. જો અમારી પાસે કાયદા વેચવાનો િવશેષાિધકાર ન હોય તો
અમે ઉચ્ચ ગુણવત્તાનાં સુરક્ષા માનકોનું િનમર્ાણ નહીં કરી શકીએ.
હું આ દલીલ સાથે એકદમ અસહમત છું. માનક સંગઠનો ઘણાં બધાં
માનકો બનાવે છે,પણ એમાંથી અમુક જ કાયદા બની શકે છે. જ્યારે
નેશનલ ઇલેિક્ટર્કલ કોડ જેવો કોઈ કોડ 50 રાજ્યોમાં કાયદો બને,
ત્યારે એઓ પર્ેસ િરલીઝ બહાર પાડે છે અને પોતાની વાિષર્ક િરપોટર્માં
એની બડાઈ હાંકે છે. માનકોનાં સંગઠન આ દસ્તાવેજોને શીઘર્ કાનૂન
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બનાવવા માંગે છે. આમ કરવાથી એમને અમેિરકન લોકોની સ્વીકૃિત મળે
છે અને એઓ પોતાની સેવાઓના વેચાણ માટે બહુ લાભ ઉઠાવે છે.
ભારતમાં માનક દસ્તાવેજોના વેચાણથી વધુ પૈસા નથી મળતાં. અસલમાં તો
પૈસા મહેસૂલના સર્ોતમાંથી આવે છે, જેમ કે ઉત્પાદનોનું પર્માણન
(certification). દાખલા તરીકે, અંડરરાઈટસર્ લેબોરેટરીઓ, જે ઇલેિક્ટર્ક બલ્બ
અને વોિશંગ મશીન જેવાં ગર્ાહક ઉત્પાદનો પર્માિણત કરે છે, પર્માણન
મહેસૂલરૂપે પર્િત વષર્ 20 લાખ ડૉલર કમાય છે. ભારતમાં બ્યુરોના
મહેસૂલનો એક મોટો િહસ્સો એમના અિનવાયર્ પર્માણન કાયર્કર્મથી આવે
છે. પર્માણન ઉપરાંત હેન્ડબુક, પર્િશક્ષણ, સભ્યપદ શુલ્ક અને અન્ય ઘણાં
આકષર્ક મહેસૂલ સર્ોત છે.
અદાલતોએ જેવું ભૂતકાળમાં ધ્યાન દોયર્ુ છે, આ માનકોનું મહત્વ માતર્
કાનૂન બનાવવા માટે જ નથી, બલ્કે એ કાનૂન એટલા માટે બને છે
કારણ કે એમના ઉદ્યોગના સભ્યોએ કાનૂન લખવામાં મદદ કરી છે.
થોડાં દસ્તાવેજો વેચીને વધુ પૈસા કમાઈ ન શકાય. વધુ પૈસા કમાવાનું
માધ્યમ એ ઢાલ છે, જે ઉદ્યોગોને આ કહેવાથી મળે છે કે “અમે
કાયદાનું પાલન કરીએ છીએ.”
અિધક ધન કમાવવાનો બીજો દાખલો છે,જે સ્પષ્ટ રૂપે દશર્ાવે છે કે શા
માટે માનક સંગઠનોને પૈસાની જરૂર નથી, પણ તેઓ કેવળ લાલચી
બની ગયાં છે. રૉસ પેરોટે એટલી સરસ રીતે આવાં ઓવરપેઈડ અને
આળસુ અિધકારીઓના એક વધુ બેચનું વણર્ન કરતાં કહ્યું છે કે એઓ
“જાડાં, ખુશ અને િકંિચત બેવકૂફ” બની ગયાં હતાં. અમેિરકન નેશનલ
સ્ટાન્ડડર્ ઈિન્સ્ટટ્યુટ, અન્ય બધાં માનક સંગઠનોની જેમ આંતિરક મહેસૂલ
સેવા( Internal Revenue Services) સાથે પર્માિણત ગેરસરકારી ચેિરટી તરીકે
નોંધાયેલી છે. 2015 માં એઓ 44.2 િમિલયન ડૉલર મહેસૂલ કમાયાં. આ
મહેસૂલમાંથી લાખો ડૉલર થોડાંક વિરષ્ઠ મેનેજરો વસૂલે છે. સી.ઈ.ઓ.
વાિષર્ક વેતન રૂપે 2 િમિલયન ડૉલર કમાય છે, અને બધાં વિરષ્ઠ
મેનેજર પોતાને સપ્તાહના 35 કલાક કામ કરનારા ગણાવે છે. એવી જ
રીતે, નેશનલ ફાયર પર્ોટેક્શન એસોિસએશને પોતાના આખરી સી.ઈ.ઓ.ને 1
િમિલયન ડૉલરથી પણ વધુ વાિષર્ક વેતન ચૂક્વ્યું, એટલું જ નહીં, િનવૃિત
વખતે એમને 4 િમિલયન ડૉલરનો િનવૃિત ચેક પણ આપ્યો.
ચેિરટી ઈિન્સ્ટટ્યૂટ માટે આ બહુ વધુ સમૃદ્ધ વેતન પેકેજ છે. એમણે
ધ્યેય (િમશન) થી અિધક મહત્વ પૈસાને આપ્યું છે અને સેવાની ભાવના
ખતમ થઈ ગઈ છે. તો પણ મને એક વાત સ્પષ્ટ કહેવા દો: આમાંના
ઘણાં સંગઠનો બહુ ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા કોડ અને માનકો બનાવે છે.
એઓ આશ્ચયર્ પમાડે એવું વાસ્તિવક કાયર્ કરે છે, પણ આ બધું કાયર્
સમિપર્ત સ્વયંસેવકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, બેક(back) ઑિફસના
ઓવરપેઈડ અિધકારીઓ દ્વારા નહીં. કોઈને પણ નેશનલ ઇલેિક્ટર્ક કોડ
લખવા માટે પૈસા નથી મળતાં. એ તો હજારો સ્વયંસેવકોની વ્યવસાિયક
અને સાવર્જિનક સેવાની ભાવનાથી િનિમર્ત થાય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં
સમિપર્ત ફેડરલ, રાજ્ય અને સ્થાિનક કમર્ચારીઓનો સમાવેશ છે.
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મારે આ વાત સ્પષ્ટ કરી દેવી જોઈએ કે મારી કાનૂની લડતમાં અત્યારે,
ઘણું ખરું કામ સાવર્જિનક સંસાધન (િરસોસર્ )નું પર્િતિનિધત્વ કરનારી લૉ
ફમ્સર્ કરી રહી છે. અલબત્, મારે બધી બર્ીફ્સ વાંચવી પડે છે, અને હું
ઘણો સમય મારા કેસની કાનૂની પર્િકર્યા અને એની યોગ્યતા િવશે પોતાને
િશિક્ષત કરવામાં િવતાવું છું. ખાસ કરીને જ્યારે અમે શોધ અને જુબાનીની
ઊંડી પર્િકર્યામાંથી પસાર થતાં હતાં, ત્યારે હું બહુ લાગણીપૂવર્ક સામેલ
હતો. જો કે આ હમેશાં સારી વાત નથી. વકીલ ન હોવાને કારણે
(જ્યોજર્ ટાઉન લૉ સ્કૂલમાંથી પહેલું વષર્ પૂરું કરીને મેં ભણવાનું છોડી
દીધું.) , હું મારા વકીલોને ફૂવડ જેવાં સવાલો અને અનુભવની કમીને
કારણે પાગલ બનાવી દઉં છું. પરંતુ તેઓ મને બદર્ાશ્ત કરી લે છે કેમ
કે હું મારા કેસનાં તથ્યોને જાણું છું અને બહુ મહેનત કરું છું.
અમુક લોકોને એમ લાગે છે કે જ્યારે તમે કોઈ લૉ ફમર્ પાસે તમારું
કામ કરાવો છો, તો તમે ગર્ાહક છો અને તમે એમને જે કરવાનું
કહેશો, એ તમારો હુકમ માનશે. આવી રીતે કામ ન થાય. વકીલો, ખાસ
કરીને, જેમની સાથે હું કામ કરી રહ્યો છું, એ વિરષ્ઠ અનુભવી વાદી
વકીલો કાયદાઓ િવશે મારા કરતાં િનિશ્ચત વધુ જાણે છે. ઘણી વાર
એમનું કામ મને એ સમજાવવાનું છે કે કેસનું વાસ્તિવક સ્વરૂપ કેવું
હશે.
તમે તમારા વકીલને આદેશ આપી શકો છો, એ વાત િન:શુલ્ક કાનૂની
પર્િતિનિધત્વની દુિનયામાં બહુ ઓછી સાચી છે. હું નસીબદાર છું કે
દુિનયાભરની નવ પર્મુખ કાનૂની ફમ્સર્, સાવર્જિનક સર્ોતોનું પર્િતિનિધત્વ
કરવા તૈયાર થયાં છે. 2015માં, એમણે કાનૂની સમયના રૂપમાં 2.8
િમિલયન ડૉલરનું યોગદાન આપ્યું, 2016 માં 1.8 િમિલયનથી વધુ અને
2017 માં 1 િમિલયનથી વધુ થયું. અમારી લડત એમના સહકાર વગર
સંભવ નથી. મારી પાસે એટલાં પૈસા નથી એટલે મારે અંતમાં આ લડત
પાછી લેવી પડત.

પુનપુન: હું  હું ‘િરયલ ડેટાિરયલ ડેટા’ પર કામ કરવા લાગ્યો પર કામ કરવા લાગ્યો, મારી  મારી “બર્ેડ લેબરબર્ેડ લેબર”.
નવેમ્બર ખતમ થવા માંડ્યો અને મેં ભારતમાં રહીને બાકીનાં કામો પૂરાં
કરવાનું ચાલું રાખ્યું. સૌથી વધુ તાત્કાિલક ધ્યાન િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ
ઈિન્ડયા પર આપવાનું હતું, જેને મેં “પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા
“નામ આપ્યું હતું. સરકારે એમની આવૃિત ફરીથી ઑનલાઇન મૂકી નહોતી
અને સંસ્કૃત િવદ્વાનો અિતિરક્ત સામગર્ીઓ માટે મારી સમક્ષ માગણી કરી
રહ્યાં હતાં. આિકર્યોલોજીકલ સવેર્ ઑફ ઈિન્ડયા ની 4,500 પુસ્તકો મળીને
અમે કુલ 400,000 પુસ્તકો ઑનલાઇન મૂક્યાં.
આ ઉપરાંત, ભારતના અિધકૃત રાજપતર્ો ઑનલાઇન મૂકવામાં ઘણો સમય
લાગી રહ્યો હતો. કેન્દર્ સરકારનો રાજપતર્ સરળ હતો. પિબ્લક લાયબર્ેરી
િરપૉિઝટરી( સંગર્હ ) માં ખોજ દરમ્યાન મને સ્વાતંત્ર્ય પહેલાના સેંકડો
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જૂનાં રાજપતર્ો મળ્યાં અને એ બધાં પણ સંગર્હમાં સામેલ કરી દીધાં.
પણ મુશ્કેલ તો, રાજ્ય સરકારો અને ઘણાં મોટાં શહેરોનાં રાજપતર્ો હતાં.
એક દાખલો ઓિરસા રાજપતર્નો છે, જે 4.3 કરોડ લોકોના રાજ્યોનું
સત્તાવાર પર્કાશન છે. મેં એક સ્કર્ીપ્ટ લખી, જેથી રાજપતર્નાં 38,073
મામલાઓ પી.ડી.એફ. ફાઈલમાં આવી ગયાં. પણ જ્યારે મેં સ્કર્ીપ્ટ ચલાવી
અને અમુક ફાઈલો જોઈ તો મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ ફાઈલો
ઓિડયા ભાષાના ફોન્ટનો સંદભર્ આપે છે,જે પી.ડી.એફ. માં એમ્બેડેડ (
embedded ) નહોતાં. એનો અથર્ એ કે તમે જે પણ જોઈ રહ્યાં છો,
એ બધું નકામું છે કારણ કે તમારું કોમ્પ્યુટર, ફાઈલમાં એમ્બેડેડ ફોન્ટને
બદલે િસસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલાં ફોન્ટને શોધે છે.
ઘણી િસ્કર્પ્ટ ચલાવ્યા પછી મેં નક્કી કયર્ુ કે 35,705 ફાઈલોમાં આ
સમસ્યા હતી.અને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર અપલૉડ કરતાં પહેલાં મારે
ફોન્ટને એમ્બેડ કરવાનાં હતાં. પણ જે ફોન્ટ તમારા િસસ્ટમમાં હોવાનું
મનાય છે, એ બહુ અસ્પષ્ટ હશે ,જે ઘણાં વષર્ો પહેલાં એક ભારતીય
સંશોધન સંસ્થા દ્વારા િનિમર્ત હતાં. ઘણાં િદવસો સુધી શોધ્યાં પછી પણ
હું આ ફોન્ટ ખરીદવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે શોધી ન શક્યો,
એટલે હાલ પૂરતું ઓિરસાનું કામ મુલતવી રાખ્યું છે.
અન્ય રાજ્યોનું કામ વધુ મુશ્કેલ હતું. ઓિરસાના મામલામાં હું રાજપતર્ોનાં
મુદ્દાઓની લાંબી સૂચીઓની સાથે ઈંડેક્સ ફાઇલોને ખેંચી શકતો હતો અને
એ ઈંડેક્સ ફાઈલમાં પર્ત્યેક પી.ડી.એફ. ફાઈલ સાથે એક યુ.આર.એલ.
હતું. ઈંડેક્સને પહેલાં નીચે લાવીને, પછી મેટાડેટા અને ફાઈલ એડર્ેસીસમાં
પાસર્ (parse) કરીને, બધી પી.ડી.એફ. ફાઈલોને લેવી, એ ઘણું સરળ હતું.
પણ ઘણાં ખરાં રાજ્યોની બાબતમાં આટલું સરળ નહોતું.
ઘણાં રાજ્યોનાં રાજપતર્ો અમુક માઈકર્ોસૉફટ સવર્ર સોફ્ટવેર પર આધાિરત
છે, જે પી.ડી.એફ. ફાઈલોનું યુ.આર.એલ. (નેટવકર્ એડર્ેસ ) નથી બતાવતું.
સમસ્યા એ છે કે દરેક રાજ્યમાં અલગ અપારદશર્ક પદ્ધિત છે. ભારતમાં
ડઝનબંધ સત્તાવાર રાજપતર્ો છે, દરેક રાજ્યનો અને િદલ્હી જેવી પર્મુખ
નગરપાિલકાઓ માટે પણ. દરેકને અલગ રીતે પર્ોગર્ામ કરવામાં આવ્યો છે.
અમે આ સંગર્હમાં કુલ 163,977 પી.ડી.એફ. ફાઈલો ભેગી કરી હતી. પણ
એ સ્પષ્ટ હતું કે આ કામ સારી રીતે કરવા માટે અમારે 2018 માં
કેટલાંક ગંભીર કામ કરવા પડશે. બધાં રાજપતર્ો માટે ફાઈલો લાવવી
પડશે, એટલું જ નહીં, સંગર્હને હકીકતમાં ઉપયોગી બનાવવા માટે એને
અપડેટ કરવો પડશે. સાથે સાથે રાજપતર્ોમાં સચર્ કરવા માટે એ બધાં
એવાં સ્વરૂપમાં વ્યવિસ્થત પણ કરવા પડશે,જે અમે ખરેખર જોવા માંગીએ
છીએ. અમારે સ્કેન કરેલાં રાજપતર્ો પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ઓિપ્ટકલ
કૈરેક્ટર જેવાં મુદ્દાઓનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ
ઈિન્ડયા બનાવતી વખતે પણ અમારે આ મુદ્દાનો સામનો કરવો પડ્યો. એ
ઉપરાંત, કેન્દર્, રાજ્ય અને શહેરોના રાજપતર્ો ડાઉનલૉડ કરતી વખતે એ
સ્પષ્ટ થયું કે એમાંનાં કેટલાંક અવ્યવિસ્થત હતાં અથવા ગાયબ હતાં,
એટલે એમની ગુણવત્તાની ખાતરી હોવી પણ જરૂરી હતી.
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કોઈ પણ દેશની સરકારી સત્તાવાર પિતર્કાઓનો ઉદ્દેશ્ય નાગિરકોને
જણાવવાનો હોય છે કે એમની સરકાર શું કરી રહી છે. સમવાયી
સરકાર (federal government )ની અિધકૃત પિતર્કા “યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ
ધ ફેડરલ રજીસ્ટર “ થી આની શરૂઆત થઈ. સુપર્ીમ કોટર્માં એક
પર્િસદ્ધ કેસમાં સરકારે ગર્ેટ િડપર્ેશન દરમ્યાન એક સમૂહ પર િનયમોનું
પાલન નહીં કરવા બદલ મુકદમો દાખલ કયર્ો હતો, પરંતુ કોઈ પણ
વાસ્તવમાં આ િનયમો શોધી ન શક્યાં કારણ કે એ ક્યારેય પર્કાિશત
થયાં જ નથી.
સુપર્ીમ કોટર્ના જજ બર્ેંિડસના આગર્હથી હાવર્ડર્ના એક કાનૂની પર્ોફેસરે “
ગવમેર્ન્ટ ઈન ઇગ્નોરન્સ ઑફ લૉ- એ પ્લી ફોર બેટર પિબ્લકેશન ઑફ
એક્ઝીક્યુટીવ લેજીસ્લેશન” નામે એક પર્મુખ પેપર લખ્યું હતું. એના પછી
એક ઔપચાિરક પર્િકર્યા શરૂ થઈ, જેમાં બધાં સરકારી િનયમો પહેલાં
એનાં પર્ારંિભક રૂપમાં પર્કાિશત થાય, જે “પર્સ્તાિવત િનયમ બનાવવાની
સૂચના” ના રૂપમાં ઓળખાય છે. આને લીધે નાગિરકોને ખબર પડે છે
કે શું થવાનું છે,પછી અંિતમ (ફાઈનલ) િનયમો પણ પર્કાિશત થાય છે.
સંપૂણર્ િવિનયમન એક એકિતર્ત દસ્તાવેજ, એટલે કે સમવાયી િવિનયમન
કોડ ( કોડ ઑફ ફેડરલ રેગ્યુલેશન્સ) માં સામેલ કરવામાં આવે છે,
જેને બધાં સુધારાઓ, લોપ અને સહાયક ઐિતહાિસક નોટ્સ અને
પોઈન્ટસર્ સાથે અપડેટ કરવામાં આવે છે.
સમવાયી (ફેડરલ) સ્તર પર જે ટેકિનકલ માનકોને કાયદાનો દરજ્જો
પર્ાપ્ત છે, એમને ઉપલબ્ધ કરાવવાની મારી લડતમાં સમવાયી િનયમન કોડ
(કોડ ઑફ ફેડરલ રેગ્યુલેશન્સ) માં મને બહુ િવસ્તૃત કમી દેખાઈ. મારું
અનુમાન છે કે કોડ ઑફ ફેડરલ રેગ્યુલેશન ના 30% કોડ નાગિરકો
માટે મોટો ખચર્ કયર્ા િવના અને િનજી પાટર્ીની અનુમિત પર્ાપ્ત કયર્ા િવના
ઉપલબ્ધ નથી. આ એવાં મોડેલ કોડ અને માનક છે, જે કાનૂન નથી
પણ અન્ય કાનૂનનો દરજ્જો પર્ાપ્ત િનયમોમાં “સંદભર્ દ્વારા સામેલ”
કરવામાં આવ્યાં છે. આ પર્િકર્યાનો પહેલાં ઉદ્દેશ્ય હતો, જગ્યા બચાવવાનો,
પણ િનજી સંગઠનો દ્વારા નાગિરકો પાસેથી અન્યાયપૂણર્ રીતે શુલ્ક લઈને
એમની પહોંચને િનયંિતર્ત કરવા માટે એક સારો અવસર બની ગયો છે.
યુ.એસ.માં કાનૂનની સાવર્જિનક િપર્ંિટંગના મુદ્દે ઘણાં વખતથી મને િદલચસ્પી
રહી છે. એટલી હદ સુધી કે યુ.એસ.ના પિબ્લક િપર્ંટરની સૂચી માટે મેં
મારું નામ પણ આપ્યું હતું. પિબ્લક િપર્ંટર એકિનષ્ઠ અિધકારી હોય છે
જે સમવાયી (ફેડરલ) સ્તર પર કાનૂનનો પર્ચાર કરે છે અને સરકારી
િપર્ંિટંગ કાયર્ાલયનો િનદેશક (િડરેકટર) હોય છે. મને નોકરી ન મળી પણ
શોટર્િલસ્ટમાં મારું નામ હતું. એટલે મને જોવા મળ્યું કે વ્હાઈટ હાઉસમાં
રાષ્ટર્પિત ના કમર્ચારીઓ કેવી રીતે કામ કરે છે. એ દરમ્યાન મને િપર્ંિટંગ
કાયર્ાલય િવશે બહુ શીખવા મળ્યું અને આ અનુભવ અમૂલ્ય હતો.
પિબ્લક િપર્ંિટંગમાં મારા રસને કારણે હું આ ક્ષેતર્માં કામ કરનારા
દુિનયાભરનાં લોકો સાથે સંપકર્માં હતો. એમાંના એક જૉન શેિરડન છે,
જેમણે યુનાઈટેડ િકંગડમના રાષ્ટર્ીય અિભલેખાગારના તત્વાધાનમાં, કાયદાના
પર્ચાર માટે કદાચ દુિનયામાં સૌથી સારી વ્યવસ્થા કરી છે. આ એક
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અદ્દભુત પર્ણાલી છે, જે ઇંગ્લેન્ડના બધાં કાયદાઓને શબ્દશઃ વાંચવા શક્ય
બનાવે છે.તમે મેગ્ના કાટર્ાના શબ્દોને એ જ શબ્દોમાં જોઈ શકશો ,જેવી
રીતે એ િનયમો બનાવવામાં આવ્યાં હતાં, પુનઃ બનાવવામાં આવ્યાં અને
સમયની સાથે કેવી રીતે બદલતાં ગયાં.
ભારતમાં કાયદા સુધી લોકોની પહોંચનો સવાલ સ્પષ્ટ સામે આવી ગયો છે.
િનશીથ દેસાઈ એસોિસએટ્સનાં બે વકીલો, ગૌરી ગોખલે અને જયદીપ
રેડ્ડીએ “વાંટેજ એિશયા” પિતર્કામાં (Vantage Asia Magazine ) “એ પુશ
ફોર પર્ોિસડ્યુરલ સટેર્ન્ટી” શીષર્ક હેઠળ એક લેખ લખ્યો, જેમાં એમણે
િનયમો અને અિધિનયમોની િસ્થિતનું આકલન કરવામાં અસમથર્તાનાં ઘણાં
ઉદાહરણ આપ્યાં. માનક કેસમાં મારાં િમતર્ અને સહ-યાિચકાકતર્ા સુશાંત
િસંહાએ આ િવષયમાં ઊંડો રસ લીધો. એમણે “ભારતીય કાનૂન” પિતર્કામાં
બધાં અદાલતી મામલા અને કાયદાઓનો સંગર્હ ઑનલાઇન મૂક્યાં છે.
શર્ીિનવાસ કોડલી મારાં બીજાં સહ-યાિચકાકતર્ા છે, એમણે અિધકૃત
રાજપતર્ોના સંગર્હની શરૂઆત કરી હતી.
અમે એકલાં નહોતાં . સપ્ટેમ્બર 2017 માં, િદલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયના
માનનીય જિસ્ટસ મનમોહને એક સુનાવણી દરમ્યાન કાનૂન સુધી પહોંચની
િસ્થિત િવશે સાંભળીને કાનૂન મંતર્ાલયને એક બહેતર પર્ણાલી લાવવા
આદેશ કયર્ો હતો, જે બધાં કેંદર્ીય અિધિનયમો અને આધીનસ્થ કાનૂનો
એક કેંદર્ીય પોટર્લ પર ઉપલબ્ધ હોય. ઓડર્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે
કાનૂનને “મશીન રીડેબલ પી.ડી.એફ. ફોમેર્ટ “ ના રૂપમાં ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં આવે. એનો અથર્ એ થાય કે પી.ડી.એફ.ફાઈલ્સમાંથી ટેક્સ્ટ
કાઢી શકાય, અને એનો ઉપયોગ િબગ ડેટા એનાિલિસસ, એચ.
ટી.એમ.એલ., બહેતર મેટાડેટા અને અન્ય ચીજો માટે કરી શકાય. આ
સ્પષ્ટ છે કે આ મામલો વષર્ 2018 માં અને ત્યાર પછી મહત્વપૂણર્ બની
રહેશે.

હું સરકારનાં કાયર્ોની ઉપેક્ષા શા માટે કરી રહ્યો હતોહું સરકારનાં કાયર્ોની ઉપેક્ષા શા માટે કરી રહ્યો હતો?
મેં ગાંધીને સ્કેન કરવામાં, યુ.એસ. સરકારની 6000 િફલ્મોના આકર્ાઈવને
સંભાળવામાં અને સત્તાવાર રાજપતર્ો વાંચવામાં િવતાવ્યા.આ બધાં કામોમાં કોઈ
કામ એવું નહોતું જે મારે કરવું જોઈતું હતું. એને બદલે મારે
અમેિરકાની સરકારનાં કામો પર મારી િરસચર્નાં પિરણામો પર્કાિશત કરવાનાં
હતાં.
અમેિરકામાં પણ અન્ય ઘણાં ખરાં રાષ્ટર્ીય કૉપીરાઈટ િસસ્ટમ્સની જેમ
એવાં ઘણાં કામોની એક સૂચી છે, જેમનો કૉપીરાઈટ નથી. યુ.એસ.માં
અપવાદોમાં સૌથી વધુ ઉલ્લેખનીય છે, અમેિરકાની સરકારનું કામ, જે
અમેિરકન ફેડરલ કમર્ચારીઓ અને અિધકારીઓએ એમના સરકારી
કતર્વ્યોના પાલન દરમ્યાન કયર્ુ છે. આ અપવાદની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ
છે કે કમર્ચારી જનતાનાં સેવક છે, લોકો એ સેવકોને વેતન આપે છે
અને એમનાં કામનું ઉત્પાદન એમનાં િનયોક્તા (એમ્પ્લોયર) ,અથર્ાત્
જનતાનું છે, આ સંકલ્પના સરળ છે પણ શિક્તશાળી છે.
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સરકારનું કામ છે કે એ તપાસ કરે કે 1990ના દશકના પર્ારંભમાં પેટેંટ
એન્ડ િસક્યોિરટી એન્ડ ડેટાબેઝને સરકાર મહેસૂલના સર્ોતના રૂપમાં ઊંચી
િકંમતે ક્યારે અને કેમ વેચી રહી હતી જ્યારે હું એ ડેટાબેઝોને સ્વતંતર્
બનાવવામાં સક્ષમ હતો. ડેટાબેઝ ખરીદવા માટે પર્િત વષર્ લાખો ડૉલરો
ખચર્વા પડે છે, પણ જો હું એટલા પૈસા જમા કરી શકત, તો હું
ખરીદી લેત. એક વાર ડેટા મારા હાથમાં આવી જાય, પછી કોઈ
કૉપીરાઈટ નથી એટલે હું આ ડેટાબેઝને ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ કરી શકતો
હતો.
િવટંબણા એ છે કે યુ.એસ. સરકાર પાસેથી દસ્તાવેજો ખરીદીને યુ.એસ.નાં
લોકોને આપી શકું, એ માટે એક જ રસ્તો હતો કે હું સરકારના જ
એક અન્ય અંગ, નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન (NSF) પાસેથી જ
અનુદાનની અરજી કરું . એ સમયગાળામાં ઈન્ટરનેટના િવકાસમાં નેશનલ
સાયન્સ ફાઉન્ડેશને મહત્વપૂણર્ ભૂિમકા િનભાવી હતી અને એના િડવીઝન
િડરેક્ટર સ્ટીફન વૉલ્ફ એક નીડર વ્યિક્ત હતાં, જેમણે મને અનુદાન
આપ્યું.
જ્યારે આ નવી પિરયોજના િવશે ખબર ફેલાઈ, તો શિક્તશાળી “હાઉસ
એનજર્ી કિમટી”ના અધ્યક્ષ િડંગેલે નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનને કડક
પતર્ લખીને પૂછયું કે એઓ આ માિહતી વહેંચીને, િનજી ક્ષેતર્ સાથે
“પર્િતસ્પધર્ા” શા માટે કરી રહ્યાં છે. આ િવશે ન્યૂયોકર્ ટાઇમ્સમાં
ઉપરાષ્ટર્પિત અલ ગોરેની િટપ્પણી કે “અમેિરકન જનતા માટે આ મોટી
જીત છે” પર્કાિશત થયાં પછી િવવાદ શાંત થઈ ગયો હતો. ત્યાર પછી હું
અલ ગોરે નો પર્શંસક બની ગયો છું.
માનકોને ઑનલાઇન કરવાના મારા કામ દરમ્યાન, મેં જોયું કે ફેડરલ
કમર્ચારીઓએ આ મહત્વપૂણર્ સુરક્ષા કાનૂનો બનાવવામાં ઘણું યોગદાન
આપ્યું છે, છતાં પણ િનજી માનક સંગઠનો એના પર કૉપીરાઈટનો દાવો
કરે છે. આ જ પર્ચલન અન્ય િવદ્વતાપૂણર્ પર્કાશનો (scholarly publishing)
માં અિધક વ્યાપક રૂપે છે. કાયદાના ક્ષેતર્માં મારા કામને કારણે હું
રાષ્ટર્પિત ઓબામાનાં િવદ્વતાપૂણર્ કાયર્ોને નજીકથી જોતો આવ્યો છું અને ‘
હાવર્ડર્ લૉ િરવ્યૂ’માં પર્કાિશત એમના લેખને ધ્યાનથી વાંચ્યો હતો. મને એ
િવિચતર્ લાગ્યું કે હાવર્ડર્ લૉ િરવ્યૂ એમના કામ પર કૉપીરાઈટનો દાવો
કરે છે. અને મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે ‘સાયન્સ’ જેવી અન્ય પિતર્કાઓમાં
પણ આ જ પર્થા લાગૂ હતી, જ્યાં એમના લેખો પર્કાિશત થયાં હતાં.
વષર્ 2016 માં એક પર્મુખ સંસ્થાએ આ પિરિસ્થિત માટે કંઈક કરવા મારો
સંપકર્ કયર્ો હતો. આ ક્ષેતર્માં કામ કરવા માટે ઓકટોબર 2016 માં
એમણે વષર્ 2017 માટે 500,000 $ અને વષર્ 2018 માટે 400,000 $
આપવાની ઑફર કરી. જો કે આમાં એક ચાલ હતી. એમણે અમારા
બોડર્ ઑફ િડરેક્ટસર્માં એક સીટની માંગ કરી અને એઓ મારા કામ પર
સંપૂણર્ િનયંતર્ણ કરવા ઈચ્છતા હતાં, જેમાં લક્ષ્ય અનુસાર વારંવાર પૈસાની
ચૂકવણી માટે રકમ ઉપલબ્ધ કરવાનું પણ સામેલ હતું. મને યાદ છે ,
હું િદનેશ િતર્વેદીના બંગલામાં બેઠો હતો, ત્યારે અમેિરકાથી ફોન આવ્યો
અને મને આ શરતોની જાણ કરવામાં આવી. પછી હું બહાર િલિવંગ
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રૂમમાં આવ્યો અને િદનેશ તથા સામને કહ્યું કે મેં હમણાં જ 900,000
$ ના અનુદાનને અસ્વીકાર કરી દીધું છે.
મેં એ સંસ્થાને સમજાવ્યું હતું કે એમના પૈસાથી અમને સરકારનાં
કાયર્ોનું ગહન અધ્યયન કરવાનું, પિબ્લશસર્ અને સરકારને કોઈ પણ
પર્કારના ઉલ્લંઘન િવશે સૂિચત કરવાનું અને જે સ્પષ્ટ રૂપે પિબ્લક
ડૉમેનમાં હોય, એવાં કોઈ પણ લેખ પર્િસદ્ધ કરવાનાં કાયર્ોમાં મદદ મળશે.
જો કે એમાંનાં અિધકાંશ પૈસા કોઈ પિતર્કાના લેખને સ્કેન કરવા માટે
(જો તમે આ વ્યાપક સ્તર પર કરી રહ્યા હો) પુસ્તકાલય િવજ્ઞાન
(library science ) નાં સ્નાતક છાતર્ોને ચૂકવવામાં અને એવાં જ અન્ય
કામોમાં ખચર્ થઈ જશે.
જો કે અનુદાનમાં કોઈ કાનૂની ખચર્ સામેલ નહીં હોય. ત્યાં સુધી કે
જો અમને મોટી સંખ્યામાં, કોઈ પિતર્કામાં એવાં લેખ મળે છે , જે
સ્પષ્ટ રૂપમાં પિબ્લક ડોમેનમાં છે અને અમે પર્કાિશત કરીએ છીએ તો
એની કોઈ ગેરંટી નથી કે પર્કાશક, જે લગભગ હમેશા ઝગડાખોર હોય
છે ,એ અમારા પર કેસ નહીં કરે. બેઇમાનીથી મળેલાં મહેસૂલના પર્વાહને
ચાલૂ રાખવા માટે, અથવા માતર્ બદલાની ભાવનાથી, યા અમારા કામમાં
િવલંબ થાય એ માટે તેઓ કેસ કરવાની રણનીિત અપનાવશે.
અન્ય શબ્દોમાં, આ અત્યિધક સંકટનું કામ હતું. અનુદાન ન સ્વીકારવાનું
મારું કારણ એ હતું કે હું સંસ્થાના અિધકારીને અમારા બોડર્ના સભ્ય
બનવાની અને અમારી પર્વૃિત્તઓ પર િનયંતર્ણ રાખવાની અનુમિત ન આપી
શકું, ખાસ કરીને જ્યારે મેં એની સાથે ક્યારેય કામ નહોતું કયર્ુ.
અમુક સંસ્થાઓ કોઈ કામ કરાવીને પૈસા આપે છે. જો તમે એમની
પિરયોજના પર કામ કરો તો તમને પૈસા આપશે પરંતુ અમે એવી રીતે
કામ નથી કરતાં અને અમે અમારા િમશનને હમેશાં પૈસાથી વધુ મહત્વ
આપ્યું છે.
આખરે સંસ્થાએ ફરી સંપકર્ કયર્ો અને જાન્યુઆરી 2017 માં અમને
250,000 $ નું અનુદાન આપવા માટે સહમત થઈ ગઈ. એમણે કહ્યું કે
િરપોટર્ જમા કયર્ા પછી જુલાઇમાં વધુ 250,000 $ આપશે. અને બાકીના
400,000 $ 2018 અને 2019માં હપ્તા રૂપે આપશે. આટલું મોટું અનુદાન
ઘણાં હપ્તાઓમાં મળવાનું હતું, જે મને પસંદ નહોતું. પણ મેં કાગળો પર
હસ્તાક્ષર કરી દીધાં.

પર્કાશકોનાં શંકાશીલ કાયર્ોની તપાસપર્કાશકોનાં શંકાશીલ કાયર્ોની તપાસ.
વષર્ 2017ના શરૂઆતનાં છ મિહના સુધી મેં સરકારનાં કાયર્ો પર સતત
સંશોધન કયર્ું. યુિનવિસર્ટી ઑફ નોથર્ કેરોલીનાનાં બે પર્ોફેસરો અને
સ્નાતક છાતર્ સાથે કામ કરીને અને યુિનવિસર્ટી ઑફ કેિલફોિનર્યા અને
સ્ટાનફૉડર્નાં પુસ્તકાલય અધ્યક્ષોની સહાયતા વડે અમે િવદ્વતાપૂણર્
સાિહત્યનાં લેખકોની સંબધ્ધતા (author affiliation ) ની તપાસ કરી.
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વાસ્તવમાં આ જનર્લ ડેટાબેઝની જાણકારી પર્ાપ્ત કરવી, એ આસાન કામ
નથી કારણ કે લેખકોની સંબધ્ધતાને ઘણી રીતે લખી શકાય છે.
અમે અસલમાં દરેક સરકારી એજન્સીને પુસ્તકાલયો દ્વારા વપરાતાં એક
પછી એક તર્ણ િવિભન્ન વાિણિજ્યક સચર્ એન્જીનોમાં મૂકી દીધાં અને
પછી એનાં પિરણામોનું અધ્યયન કયર્ુ. દાખલા તરીકે, જો તમે “રોગ
િનયંતર્ણ કેંદર્” સચર્ કરો, તો તમને માતર્ યુ.એસ. ની એજન્સીનાં લેખો
નહીં મળે , બલ્કે ચીનનાં એવાં જ કેંદર્ોનાં લેખો પણ મળશે. એટલે
તમે એજન્સીનું નામ સચર્ કરતી વખતે ‘અમેિરકા’ અથવા ‘યુ.એસ.’
અથવા ‘અટલાન્ટા’ શબ્દ ટાઈપ કરીને શોધને સૂક્ષ્મ બનાવી શકો છો.
અમને જે પિરણામો મળ્યાં, એ અસાધારણ હતાં. અમારા પર્ારંિભક ઑિડટમાં
1,264,429 લેખો – સંગઠનનું મળ્યાં, જે ફેડરલ કમર્ચારીઓ દ્વારા િલિખત
હતાં. પર્ારંિભક સૂચીમાંથી અમે બીજા સ્તરનું િવશ્લેષણ કયર્ું, જેમાં િવિભન્ન
પર્શ્નો પૂછવામાં આવ્યાં હતાં. ફેડરલ કમર્ચારી પોતાના સમયમાં અને
ફેડરલના ભંડોળનો ઉપયોગ કયર્ા િવના લેખ લખી શકે છે. એટલે સુધી
કે જો એ લેખ કમર્ચારીની િવશેષજ્ઞતા અનુસાર હોય તો પણ એ
સરકારી કામ નથી માનવામાં આવતું. આવા લેખને કૉપીરાઈટ થી મુક્ત
કામ માનવા માટે એ કમર્ચારીના સરકારી કતર્વ્યો દરમ્યાન લખેલો હોવો
જોઇએ. અમારો પર્શ્ન એ હતો કે શું પર્કાિશત લેખોને યોગ્ય રીતે
કૉપીરાઈટ-મુક્ત િચિહ્નત કરવામાં આવ્યા છે, જે કાનૂની રૂપે આવશ્યક
હોય છે.
અમારા િવશ્લેષણથી અમને 1.2 િમિલયન લેખોને બે રીતે ગોઠવવામાં મદદ
મળી. પહેલી, એમણે િડિજટલ ઑબ્જેકટ આયડેંટીફાયરનો ઉપયોગ કયર્ો
હતો, જેનાથી અમે િનધર્ાિરત કરી શકતાં હતાં કે સરકારનાં કેટલાં કામો
કયાં પર્કાશકથી મળ્યાં હતાં. દાખલા તરીકે, રીડ એલ્સેવીયરની એક
કોપર્ોરેટ શાખામાં 293,769 લેખો હતાં, જ્યારે અમેિરકન મેિડકલ
એસોિસએશનની પાસે 5,961 લેખો હતાં. એ ઉપરાંત, અમે સચર્ કરતી
વખતે એજન્સીઓનાં નામ એન્ટર( enter) કયર્ા હતાં, એટલે અમે દરેક
એજન્સી દ્વારા પર્કાિશત લેખોને અલગ અલગ પર્ાપ્ત કરી શક્યાં. દાખલા
તરીકે, આમર્ી કોપ્સર્ ઑફ એન્જીિનયસર્ના કમર્ચારીઓ દ્વારા લખાયેલાં
20,027 લેખો અને નેશનલ ઈિન્સ્ટટ્યુટ્સ ઑફ હેલ્થના કમર્ચારીઓનાં
45,301 લેખો મળ્યાં.
29 પર્મુખ પર્કાશકો માટે, આંકડાકીય રીતે સ્વીકૃત, લેખોનાં નમૂના કાઢવામાં
આવ્યાં, જેમાં નાનાં પર્કાશકો માટે 50 અને મોટાં પર્કાશકો માટે 500
લેવામાં આવ્યાં. 22 સરકારી એજન્સીઓમાંથી દરેક માટે આ જ પર્િકર્યા
કરવામાં આવી. અંતમાં, અમે લગભગ 10,000 લેખો કાઢ્યાં અને દરેકનું
અલગથી પરીક્ષણ કરીને પુરાવા માટે તપાસ કરી કે શું શીષર્ક પૃષ્ઠ પર
કૉપીરાઈટના દાવાનું સાક્ષ્ય છે. એની સાથે સાથે અમારે અમારી શોધનાં
પિરણામોની ચોકસાઈને પરખવાની હતી, જેથી ખોટાં હકારાત્મક (false
positives) પિરણામો દૂર કરી શકાય અને લેખકોની “અિધકૃતતા”(
officialness) નાં સંકેતો શોધવાના હતાં, જેવાં કે લેખકોએ પોતાના લેખની
સમીક્ષા માટે પોતાના સહ-કમર્ચારીઓનો આભાર માન્યો છે અથવા એથી
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ઉલટું, શું લેખ એ દશર્ાવે છે કે એમણે સરકારી સેવામાં પર્વેશ કરતા
પહેલાં એ લખ્યો હતો.
પિરણામો બહુ સ્પષ્ટ હતાં. જેટલાં લેખ અમને મળ્યાં, એમાંથી ઘણાં ખરાં
અમેિરકન સરકારને આધીન હતાં. અને કોઈ પણ મામલામાં પર્કાશકે એને
“કૉપીરાઈટ િવના” નહોતો બતાવ્યો. લગભગ બધાં મામલાઓમાં, લેખ
સાવધાનીથી એક “પે વૉલ’ (paywall) ની પાછળ છુપાયેલાં હતાં અને
િનિશ્ચત રૂપથી કોઈ પણ લેખ સરકારની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ નહોતો.
દરેક એજન્સી દ્વારા નેશનલ આકર્ાઈવ પર મૂકવામાં આવેલાં રેકોડ્સર્ના
પરીક્ષણથી આ સ્પષ્ટ હતું કે આકર્ાઈવમાં પણ આ લેખોની પર્ત નહોતી.
ઘણાં શોધ િવષયો માટે , વ્યાપક રીતે કરવામાં આવેલાં ગર્ંથસૂચી શોધ (
bibliographic search) સફળ રહ્યાં છે. પરંતુ કાનૂની ( લીગલ) વ્યવસાય
માટે આવું નથી, કારણ કે એઓ પર્ોદ્યોિગકીની અજ્ઞાનતા પર
જાણીજોઈને ગવર્ કરે છે. કાનૂની સાિહત્ય સામાન્યપણે િવશેષ િવકર્ેતાઓ
પાસે એવી રીતે કેદ છે કે સામાન્ય ગર્ંથસૂચી સચર્ એન્જીનોમાં શોધી
નથી શકાતાં. જો કે હું વાસ્તવમાં એ જાણવા ઈચ્છતો હતો કે કાનૂની
પિતર્કાઓમાં કઈ પર્થા હતી, કેમ કે આ મામલો કાનૂન સંબંિધત હતો.
દેશભરનાં કાયદાનાં નાં િવદ્યાથર્ીઓને અમુક લૉ જનર્લ્સનાં દરેક અંકમાં
પર્કાિશત એવાં લેખોની સૂચી બનાવીને સ્પર્ેડશીટ બનાવવાનું કહ્યું, જે
ફેડરલ કમર્ચારીઓએ લખ્યા હતાં. આ િવદ્યાથર્ીઓનું નેતૃત્વ મારી એક
સ્વયંસેિવકા, યેલ લૉ સ્કૂલની િમશા ગુટેનટેગે કયર્ુ હતું.
િવશ્વિવદ્યાલય કાનૂની સમીક્ષા (university law reviews) પિતર્કા ઉપરાંત,
કાનૂની પર્કાશનોમાં એક અન્ય પર્મુખ પિતર્કા છે, અમેિરકન બાર
એસોિસએશનની. આ કામ મેં ખુદ હાથમાં લીધું અને ડઝનબંધ અલગ
અલગ પર્કાશનોમાં ઘણાં લેખો વ્યિક્તગત રીતે તપાસ્યાં. મને 552 લેખો
મળ્યાં, જે િનિશ્ચત રૂપે ફેડરલ કમર્ચારીઓ દ્વારા લખાયેલાં લાગતાં હતાં
અને જે સંભવતઃ એમણે પોતાના આિધકાિરક (સરકારી) કતર્વ્યો દરમ્યાન
લખ્યાં હતાં.
આવું જ એક ઉદાહરણ છે, સમવાયી વેપાર આયોગ ( ફેડરલ ટર્ેડ
કિમશન) ના કિમશનરનો, જેમાં આગલાં વષર્ માટે એજન્સીનાં િવિનયામક
કાયર્ો અને સુધારાઓ િવશે એન્ટી ટર્સ્ટ (Anti Trust) બારને બર્ીફ કયર્ા
હતાં. અન્ય ઉદાહરણો છે, સૈન્ય અિધકારીઓનાં , જેમણે પોતાના
આિધકાિરક કતર્વ્યો દરમ્યાન પર્બંધ કાનૂન (procurement law) ની ઉચ્ચ
િડગર્ી પર્ાપ્ત કરવા માટે એક પિતર્કામાં લેખ લખ્યો હતો. આ મામલાઓમાં
કોઈ પણ લેખ સરકારી કામ રૂપે નહોતો લખવામાં આવ્યો..
સામાન્ય શોધ સાિહત્ય અને કાનૂની સાિહત્યમાં શોધ કરવા અને ઘણાં
પુરાવાઓ જમા કરવા ઉપરાંત, હું ‘સરકારી’ કલમ (clause) ની ઉત્પિત્ત
સમજવા માટે કાનૂની સાિહત્યનું ઊંડું અધ્યયન કરી રહ્યો હતો. અને
એ પણ સમજવાની કોિશશ કરી રહ્યો હતો કે આ ‘સરકારી’ કલમનું
અદાલતોએ અથર્ઘટન કઈ રીતે કયર્ુ. મને આ કલમનું ઉત્પિત્તસ્થાન 1895
ના િપર્ંિટંગ એક્ટમાં જણાયું અને જ્યારે એક િસનેટરે રાષ્ટર્પિત ના
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લેખોના સંકલન પર કૉપીરાઈટનો દાવો કયર્ો તો િવવાદ શરૂ થઈ ગયો.
પછી મેં આ ‘સરકારી’ કલમનો કાયદાકીય અને ન્યાિયક ઈિતહાસ
બતાવ્યો, જે કૉપીરાઈટ અિધિનયમ 1909નો એક િહસ્સો બની ગયો હતો,
જેનું પાછળથી અદાલતો અને આગામી કાનૂનોમાં આવું જ અથર્ઘટન
કરવામાં આવ્યું છે.

હું બારમાં ગયો અને મને બહાર જવાનું કહેવામાં આવ્યુંહું બારમાં ગયો અને મને બહાર જવાનું કહેવામાં આવ્યું.
મેં આ મામલાના સમાધાન માટે એક રણનીિત બનાવી. આ રણનીિતમાં
અમેિરકન બાર એસોિસએશન ના હાઉસ ઑફ ડેલીગેટ્સ સમક્ષ એક
પર્સ્તાવ લાવવાનો હતો.આમ કરવા માટે, સામાન્ય રીતે પર્સ્તાવકતર્ા કોઈ
વકીલ હોવો જોઈએ. મારા બોડર્નાં બે સભ્યો એ. બી.એ. ( અમેિરકન
બાર એસોિસએશન )નાં સભ્ય હતાં. હું િવચારતો હતો કે હું એમની
સાથે મળીને એક સહ-લેખકની જેમ એક પેપર લખું, જેમાં આ મામલો
રજૂ કરવામાં આવે અને એના આધાર પર અમે હાઉસ ઑફ ડેિલગેટ્સ
સમક્ષ એક પર્સ્તાવ પર્સ્તુત કરી શકીએ જેમાં એ.બી.એ. પાસેથી સમથર્નની
માંગ કરીએ કે આપણે બધાંએ કૉપીરાઈટ કાનૂનમાં બધી જોગવાઈઓનું
પાલન કરવું જોઈએ. આ પર્સ્તાવ િવવેકપૂણર્ લાગી રહ્યો હતો.
ગેર-વકીલ તરીકે હું 2017 માં હાઉસ ઑફ ડેિલગેટ્સમાં ‘ સંસદના
િવશેષાિધકાર’ ને કારણે ભાષણ આપવા માટે સક્ષમ હતો. એ વષેર્ માનકોને
સમવાયી કાનૂનમાં સામેલ કરવાનો પર્સ્તાવ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
અમેિરકન બાર એસોિસએશને સમાધાનનો એક પર્સ્તાવ આપ્યો કે જેથી
ટેિક્નકલ કાનૂનોને સાવર્જિનક રીતે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય પણ “માતર્
વાંચવા માટે ઉપલબ્ધ.” એનો અથર્ એ થયો કે કોઈ પણ વ્યિક્ત આવા
કાનૂનનો એક ઉપયોગી ફોમેર્ટમાં, ચૂકવણી િવના ઉપયોગ ન કરી શકે.
સાથે સાથે આ િસસ્ટમને આિધન, કોઈ પણ વ્યિક્ત િનજી સંસ્થાની
અનુમિત િવના કોઈપણ કાનૂનની વાત ન કરી શકે. મેં પર્સ્તાવનો િવરોધ
કયર્ો , માનક સંગઠનોએ પણ િવરોધ કયર્ો કેમ કે આ સંગઠનો િનઃશુલ્ક
ઉપયોગનો િવરોધ કરે છે. અમે બંનેએ આ પર્સ્તાવનો બે િવપરીત
કારણોસર િવરોધ કયર્ો તો પર્સ્તાવના રજૂ કરનાર દળને લાગ્યું કે એમણે
સોલોમનના ફેંસલાની જેમ બાળકોને બે િહસ્સામાં કાપીને ન્યાય કયર્ો છે.
મારા જબરજસ્ત િવરોધ છતાં આ પર્સ્તાવને પાસ કરવામાં આવ્યો,પણ
ઓછામાં ઓછું એમણે મને પોતાની વાત કહેવાનો મોકો તો આપ્યો.
મારું એ માનવું હતું કે જો કાનૂની પર્કાશનની સંરચના અંતગર્ત બધાં
િવષયો પર પર્માિણક ચચર્ા થાય અને એ ચચર્ાના વ્યાપક ક્ષેતર્ અંતગર્ત
અધ્યયનશીલ જ્ઞાન અને િશક્ષણનાં િવષયો પણ સિમ્મિલત કરવામાં આવે,
તો અમેિરકન બાર એસોિસએશન એને યુ.એસ.ના કૉપીરાઈટ અિધિનયમની
કાનૂની આવશ્યકતાઓના સમથર્નમાં અવાજ ઉઠાવવાના એક સુઅવસર રૂપે
જોઈ શકે.
મેં યુ.એસ. સરકારનાં અધ્યયનશીલ પેપસર્ પર આખી વસંત ૠતુ
દરમ્યાન કામ કયર્ુ અને પછી મેં એક પર્સ્તાવને 15 પૃષ્ઠોમાં (અિધકતમ
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સ્વીકાયર્) અને 69 ફૂટનોટ્સ સાથે પૂરો કયર્ો છે. આ અમારા દ્વારા
કરવામાં આવેલાં પરીક્ષણોનાં પિરણામો પર્સ્તુત કરે છે, જે આ કાનૂનની
ઉત્પિત્ત અને એના ઉપયોગના ઈિતહાસ વગેરે પણ જણાવે છે. આ
પર્સ્તાવ એકદમ સરળ હતો કે જો કોઈ કમર્ચારી પોતાના આિધકાિરક
કતર્વ્યો દરમ્યાન કોઈ લેખ લખે તો એની એક પર્ત સરકારી પર્કાશન
કાયર્ાલય (government publishing office) માં જમા કરવામાં આવે. આ
વાત સરકાર દ્વારા મુિદર્ત પર્કાશનો માટે પહેલાંથી જ જરૂરી છે. આના
દ્વારા અમે પહેલેથી જ સ્થાિપત વ્યવસ્થામાં અન્ય જનર્લોનાં લેખોનો
સમાવેશ કરવાની કોિશશ કરી રહ્યાં છીએ.
આ પર્સ્તાવમાં બીજી ભલામણ એ હતી કે બધાં પર્કાશકોએ (અમેિરકન
બાર એસોિસએશન સિહત) સરકારના કોઈ પણ કામના પર્કાશકને સાચી
રીતે લેબલ કરવું જોઈએ. આનાથી એ વાતનો સંકેત મળશે કે કયો
િહસ્સો, કાનૂનાનુસાર,કૉપીરાઈટને આિધન નથી. વળી, આ એક વતર્માન
સ્થાિપત માંગ હતી, કોઈ નવા અથવા આમૂલ પિરવતર્નની માંગ નહોતી.
આ પર્સ્તાવ સંભિવત (ભાિવ) હતો: આ ભિવષ્યમાં પર્કાિશત થનારાં લેખો
પર લાગૂ હશે અને જૂની ફાઈલો પર લાગૂ નહીં થાય જેમાં ખોટાં
લેબલો લાગેલાં હોય શકે છે.
મારા પર્સ્તાવને ‘કિમિટ ઑન રૂલ્સ એન્ડ કેલેન્ડર’માં રજૂ કરવામાં
આવ્યો. મારે એમનાં બહુ સુસ્પષ્ટ િનયમોનું પાલન કરવા માટે સંશોધનની
વ્યાપક પર્િકર્યામાંથી પસાર થવું પડ્યું . ઉદાહરણ તરીકે, હું અમેિરકન
બાર એસોિસએશનનો સહ-સભ્ય હતો, પણ પૂણર્ સભ્યોને જ પર્સ્તાવ રજૂ
કરવાનો અિધકાર હતો. વકાલતની પર્ેકટીસ કરનાર વકીલ ન હોવાને
કારણે હું એને માટે લાયક નહોતો. આની શરૂઆત મેં પેપરના એકમાતર્
લેખક રૂપે કરી અને પછી જ્યારે એને અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો, તો
મેં મારા બોડર્ના એક સભ્ય અને મને, એમ બંનેને લેખકો તરીકે પર્સ્તુત
કયર્ા,પણ એને પણ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. જ્યારે મેં મારું નામ
એમાંથી હટાવી લીધું, ત્યાર પછી જ એ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. આખરે,
મારો પર્સ્તાવ િવચાર કરવા માટે સ્વીકૃત થયો અને ન્યુયોકર્ ખાતે
ઓગસ્ટના મધ્યમાં થનારી વાિષર્ક સભામાં મારા પર્સ્તાવ પર ચચર્ા કરવાનું
નક્કી થયું.
અમેિરકન બાર એસોિસએશનૌની કાયર્ પર્િકર્યામાં ઘણાં િવભાગો હોય
છે,જેમાંથી દરેકમાં પર્િતિનિધ, અિધકારીગણ અને સિમિતઓ અને એમનાં
િનયમો વગેરેનાં િવિભન્ન સ્તર હોય છે. િવિભન્ન િવભાગો અને િનયમોની
ગહનતા વાસ્તવમાં પર્ભાવશાળી છે. સામાન્ય રીતે, પર્સ્તાવ એક ખાસ
િવભાગમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. દરેક સભ્યને આવું કરવાની છૂટ હોય
છે , પણ એ લગભગ દુલર્ભ છે. જ્યારે એક િવભાગ એક પર્સ્તાવ
પર્સ્તુત કરે છે, તો એ બધાં િવભાગોને સહ-પર્યોજન માટે મોકલે છે.
અમેિરકન બાર એસોિસએશનની કાયર્સંસ્કૃિતમાં ઘણાં પર્સ્તાવો ઘણાં િવભાગો
દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને અિધકતમ િવભાગો એનો િવરોધ નથી કરતાં.
મારા પર્સ્તાવને મે મિહનામાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. પણ તર્ણ મિહના
સુધી મને કોઈ પણ િવભાગ તરફથી કોઈ સૂચના ન મળી. મેં ઘણાં
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િવભાગો, જેમકે ઈંટલેકચ્યુઅલ પર્ોપટર્ી, એન્ટી ટર્સ્ટ, સાયન્સ એન્ડ
ટેકનોલોજી વગેરેનાં અધ્યક્ષો અને પર્િતિનિધઓ સાથે સંપકર્ કયર્ો અને
પર્સ્તાવના કોઈ પણ મુદ્દે, જો એમને શંકા હોય તો ચચર્ા કરવાની
ઓફર કરી. પણ કોઈએ મારી સાથે વાત ન કરી.
જો કે કોઈએ મારી સાથે વાત ન કરી પણ એ ખબર પડી કે એની
બહુ ચચર્ા ચાલી રહી છે. ન્યુયોકર્ની િમિટંગમાં જવાના એક સપ્તાહ
પહેલાં મને એક તત્કાળ પતર્ મળ્યો કે એ પર્સ્તાવ િવશે ફૉન પર ચચર્ા
કરવા માટે મારી ઉપિસ્થિત જરૂરી છે. મને કહેવામાં આવ્યું કે ફૉન પર
હું એકલો જ ન હોઉં. પર્સ્તાવમાં અિધકૃત રીતે, અમેિરકન બાર
એસોિસએશનના જે ખરા સભ્યનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું, એ પણ
હાજર રહેવો જોઈશે કારણ કે મને ખરેખર વયસ્ક પયર્વેક્ષણ (એડલ્ટ
સુપરિવઝન )ની આવશ્યકતા છે.
અમે ફૉન કયર્ો. એક કલાક સુધી વાત ચાલી. પણ સુખદ ન રહી.
મારી સાથે િટમ સ્ટેન્લી અને િમશા ગુટૈન્ટેગ હતાં. િટમ સ્ટેન્લી મારા
બોડર્ના સંસ્થાપક સભ્ય છે અને અમેિરકન બાર એસોિસએશનના સભ્ય
છે અને િમશા ગુટૈન્ટેગ યેલ લૉ સ્કૂલનાં સ્વયંસેિવકા છે, ફૉનમાં બીજી
તરફ, બાર એસોિસએશનના આઠ કર્ોિધત સભ્યોમાં ઈંટેલેક્ચ્યુઅલ પર્ોપટર્ી,
એન્ટી ટર્સ્ટ, સાયન્સ અને એડિમિનસટર્ેટીવ લૉ િવભાગનાં પર્િતિનિધ હતાં.
એમની િસ્થિત સ્પષ્ટ હતી. અમારે પર્સ્તાવ પાછો લેવો પડશે અથવા બારના
કોપભાજન બનવું પડશે.એન્ટી ટર્સ્ટ િવભાગના પર્િતિનિધએ કહ્યું કે એણે
એન્ટી ટર્સ્ટ જનર્લનાં 75 લેખો, જે મેં મોકલ્યાં હતાં, જોયાં છે અને
એ ખાતરીપૂવર્ક કહી શકે છે કે એ બધાં લેખો સરકારી કમર્ચારીઓએ
પોતાના િનજી સમયમાં લખ્યાં હતાં અને સરકારી કામકાજનાં સમયમાં
નહીં. મેં એ વાત પર્ત્યે અિવશ્વાસ પર્કટ કયર્ો કે એ બધાં લેખોમાંનો
દરેક લેખ િનજી સંપિત્ત હતો, પરંતુ એ પોતાની વાત પર અડગ હતો.
મેં ફેડરલ ટર્ેડ કિમશનના વતર્માન કિમશનરના ઓછામાં ઓછાં 17
પર્કાશનો સૂચીમાં ગણાવ્યાં . હું એ જોઈને બહુ ગૂંચવણમાં હતો કે એક
કાયર્રત વતર્માન સભ્ય કેવી રીતે બારને એફ.ટી.સી.ની પર્ાથિમકતાઓની
અમલ બજાવણી િવશે બર્ીફ કરે, એ વાત “એમનાં સરકારી કામો” િસવાય
બીજું શું હોઈ શકે.
સાયન્સ િવભાગની મિહલાએ કહ્યું કે જો મેં આ પર્સ્તાવને રજૂ કયર્ો
તો એ મારે માટે ‘સ્વાથર્ના ટકરાવ’ (conflict of interest) હેઠળ સમસ્યા
ઊભી કરશે. આ સાંભળીને હું દંગ રહી ગયો અને મેં એને પૂછ્યું કે
એ ટકરાવ કેવાં હોઈ શકે. તો એણે જવાબ આપ્યો કે મેં સરકારી
માિહતીને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે આખી કેિરયર દાંવ પર લગાવી દીધી છે
અને હું જ્યોિજર્યા સાથે કેસ લડી રહ્યો છું, એટલે મારો આમાં સ્વાથર્
છે, પણ મેં આ કેસ િવશે જણાવ્યું નથી. એણે આ વાત બહુ ગંદી
અને હલકી રીતે કહી અને એ સ્પષ્ટ હતું કે એ પોતાનો આ વ્યવહાર
સભાગૃહમાં પણ રજૂ કરી શકે છે.
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ઈંટેલેક્ચ્યુઅલ પર્ોપટર્ી િવભાગના પર્િતિનિધઓએ દરેક વાત બહુ ફેરવી
ફેરવીને કહી. એમણે કહ્યું કે હું કાનૂનને બહુ ખોટી રીતે સમજ્યો છું
કારણ કે કમર્ચારીઓનાં લેખો ,જો કે કદાચ સરકારી કામ છે, પણ
એક વાર પૃષ્ઠ સંખ્યા સાથે ફૉન્ટમાં ટાઈપ થયાં પછી એનાં ઉપર
પર્કાશનના કૉપીરાઈટનું પડ ચઢી જાય છે , જો કે એનું બીજ (કોર)
પિબ્લક ડોમેન હોય છે. એટલે પર્કાશકોના કૉપીરાઈટના ઉલ્લંઘન િવના
આ લેખો ઉપલબ્ધ કરાવવા શક્ય નથી. મારું માનવું છે કે આ બકવાસ
છે અને યુ.એસ. કૉપીરાઈટ એક્ટ આનું સમથર્ન નહીં કરે.ફૉન્ટનું ચયન
અને પૃષ્ઠ પર સંખ્યા મૂકવામાં કોઈ કૉપીરાઈટ નથી, માતર્ કોઈ વાસ્તિવક
સહલેખક જ કૉપીરાઈટમાં િહસ્સો પામવાનો હકદાર છે.
હવે મેં ચચર્ાને માતર્ કાનૂની વાતોથી જ પૂરી નથી કરી. આ ગહન
સંશોધન પર આધાિરત હતું અને આની સમીક્ષા કૉપીરાઈટ િવશેષજ્ઞોની એક
િવિશષ્ટ પેનલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે આ પર્ોજેક્ટ માટે મારા
સલાહકાર બોડર્માં સામેલ થયાં હતાં . હું એ વાતે આશ્વસ્ત હતો કે
અમારી પાસે કાનૂની આધાર હતો. અમે હવામાં વાતો નહોતાં કરી રહ્યાં.
એ સ્પષ્ટ હતું કે અમને સભાગૃહની ચચર્ાના કાદવમાં ખેંચવામાં આવશે.
હું સહન કરી શકતો હતો પણ આ િસ્થિત બહુ ખરાબ હતી. એમણે
મને જણાવ્યું કે ઓછાંમાં ઓછાં આઠ િવભાગોએ પોતાના પર્િતિનિધઓને
સૂચના આપી છે કે પર્સ્તાવનો િવરોધ કરે. એટલે હું ગમે તેટલો વાક્પટુ
અથવા પર્ેરક વક્તા હોઉં પણ વોટ પહેલેથી જ નક્કી હતો. મને લાગે
છે, એઓ દરેક િબંદુ પર ખોટાં હતાં પણ મેં એમના પર િવશ્વાસ કયર્ો
જ્યારે એમણે કહ્યું કે જો અમે આ પર્સ્તાવને પર્િતિનિધસભા (house of
delegates) ના પટલ પર પર્સ્તુત કરવાની ધૃષ્ટતા કરીશું તો એઓ અમને
બહુ ખરાબ રીતે હરાવી દેશે. મને જીતનો કોઈ અણસાર દેખાતો નહોતો
અને ન્યુયોકર્ જવાના બે િદવસ પહેલાં મેં મારી યાતર્ા રદ્દ કરી દીધી.

પૈસાની સમસ્યા ફરી ઊભી થઈપૈસાની સમસ્યા ફરી ઊભી થઈ.
હું કડવી હાર સહન કરવા હાઉસ ઓફ ડેિલગેટ્સમાં જઈ શકતો હતો,
પણ મારે એક બીજો મામલો પણ જોવાનો હતો. અમારા 250,000
ડૉલરના અનુદાન બાબત હું બહુ સાવધાન હતો, અને માતર્ બે તૃિતયાંશ
પૈસા જ ખચર્ કયર્ા હતાં. હું િવચારતો હતો કે અમેિરકન બાર
એસોિસએશનની િમિટંગ પછી એ ખચર્ કરીશું અને ચચર્ાના આધારે અમે
આ પૈસા ખચર્ કરીશું. જૂનના પર્ારંભમાં મેં સંસ્થાને મારો િરપોટર્ સોંપી
દીધો હતો. 31 જુલાઈના િદવસે એમણે અમારો બીજો હપ્તો આપવાનો
હતો. િરપોટર્ સોંપ્યા પછી મારી પર્ોગામ મેનેજર કે સંસ્થાના અનુદાન સ્ટાફ
તરફથી પણ કોઈ સંદેશ ન મળ્યો, એટલે મેં વાંરવાર પૂછ્યું કે શું
િરપોટર્ બરાબર છે, શું અમે સાચું કામ કયર્ુ હતું. એમણે કહ્યું કે િરપોટર્
બરાબર છે.
જેવી 31 જુલાઈ નજીક આવી, મેં મારા બેંક ખાતામાં તપાસ કરી, પણ
કોઈ રકમ જમા નહોતી થઈ. પછી, રકમ જમા કરવાની િનિશ્ચત તારીખના
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બે િદવસ પહેલાં મને એક િચઠ્ઠી મળી કે એ લોકો રકમ નહીં
આપે.એનું કારણ એ હતું કે અમે અનુદાનની શરતોનું પાલન નહોતું કયર્ું
કેમ કે અમે પયર્ાપ્ત પૈસા ખચર્ નહોતાં કયર્ા. મારે િવસ્તૃત બજેટ રજૂ
કરવાનું હતું, જેમાં એ મુદ્દો પણ હોય કે પૂવર્ાનુમાનનું પાલન કરવામાં
ક્યાં ચૂક થઈ અને વધુ મહત્વનું એ કે િવસ્તૃત શર્ેણીઓમાં જણાવવાનું
હતું કે અમે પૈસા ક્યાં ખચર્ કરીશું. એ વાતનો પણ કોઈ સંકેત નહોતો
કે જો હું સફળતાપૂવર્ક અમારી ભિવષ્યની યોજનાઓ િવસ્તારથી જણાવું
તો બીજો હપ્તો સ્વીકૃત થઈ જશે. અન્ય શબ્દોમાં, અમે અમારા
સંગઠનને અસરકારક રીતે ચલાવતી વખતે પાછલા િરપોટર્ના (retrospective
reporting) મુખ્ય મુદ્દાથી હટીને સંભાિવત અનુમોદનના (prospective approval)
મુદ્દા પર આવી ગયાં હતાં.
મેં સુલહનો એક પર્સ્તાવ મૂક્યો, જેમાં સૂચવ્યું હતું કે સમજૂતીને
બાજુએ મૂકીને અમે પોતપોતાના રસ્તે જતાં રહીએ. અમારી પાસે જે પૈસા
વધ્યાં છે , એ હું મારી પાસે રાખું અને અમે એ િરપોટર્ આપીશું કે
અમે 250,000 $ ખચર્ કેવી રીતે કયર્ા, અને અનુદાન સમાપ્ત કરવામાં
આવે. તેઓ બાકીનાં 650,000 $ પોતાની પાસે રાખશે. સાફ શબ્દોમાં, આ
બહેતર સંબંધ નહોતો. સંસ્થા માટે વધુ સારું એ હતું કે એ મોટાં
સંગઠનોમાં રોકાણ કરે, જેમની પાસે િસ્થર મહેસૂલ અને વ્યવસાિયક
િવકાસ અિધકારીઓ માટે સ્થાયી યોજના હોય.
સંસ્થાઓ સાથે વ્યવહાર કરવો, એ અમારાં જેવાં િબનલાભકારી ક્ષેતર્માં કામ
કરનારાં લોકો માટે મુશ્કેલ છે. મેં મારા સાથીઓ સાથે ઘણી વાર વાતચીત
કરી છે, જેઓ સંચાલન- લક્ષી (operations-oriented) ઈન્ટરનેટ સંગઠન
ચલાવે છે અને િમશનને આગળ ધપાવવા માટે ધનની શોધ અંતહીન છે.
ઘણી સંસ્થાઓ પોતાના એજન્ડા અથવા મુખ્ય યોજનાઓથી સંબંિધત
બાબતોમાં ફંડ આપવા તત્પર હોય છે. જેમ કે સંસ્થાના પર્ોગર્ામ મેનેજર
દ્વારા નક્કી કરાયેલાં કોઈ વકર્શોપ કરવા માટે, યા પોતાની ઈચ્છાનુસાર
કોઈ સૉફ્ટવેર બનાવવા માટે તેઓ બહુ આસાનીથી અનુદાન આપે છે.
પરંતુ જો તમે આમાંથી કોઈની પાસે જઈને કહેશો કે તમે પહેલેથી જ
કોઈ કામ કરી રહ્યાં છો, તો તેઓ કહેશે, “અમે કોઈ નવા કામ માટે
અનુદાન આપવા માંગીએ છીએ, પહેલેથી ચાલી રહેલા કોઈ પર્ોજેક્ટ માટે
નહીં.”
જ્યારે દરેક વ્યિક્ત કોઈ “નવા” વ્યવસાયમાં સામેલ થવા ઈચ્છે, તો એ
િસ્થિતમાં એક િવિશષ્ટ અને મુશ્કેલ લક્ષ્ય પર દીઘર્કાળ સુધી ધ્યાન કેંિદર્ત
કરવું અઘરું થઈ જાય છે. આ માતર્ િબનલાભદાયી સંસ્થાઓની જ
સમસ્યા નથી ,બલ્કે િસિલકોન વૈલીમાં મારા દોસ્તોની પણ છે, જે પોતાના
સ્ટાટર્અપ પર કામ કરી રહ્યાં છે. એમણે પણ રોકાણકારો સાથે આ જ
સમસ્યાનો સહન કરવી પડે છે, જેઓ સ્ટાટર્ અપમાં કામ કરનારાં
લોકોને ફંડ આપવાને બદલે, એ સ્ટાટર્અપ કંપની પાસે કોઈ નવા
આઈિડયાની પર્યોગશાળા રૂપે કામ કરાવવા ઈચ્છે છે. એ બધાં જ
પહેલેથી કામ કરી રહેલાં પિરશર્મી ઘોડા જેવા સ્ટાટર્અપમાં રોકાણ કરવાને
બદલે, શૃંગાશ્વ ( ઘોડાનું શરીર અને કપાળ પર એક લાંબા સીધા
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િશંગડાવાળું કિલ્પત પર્ાણી) જેવા ચળકતાં નવા સ્ટાટર્અપમાં રોકાણ કરવા
ઈચ્છે છે.
આમાં ‘ પિબ્લક િરસોસર્’ ભાગ્યશાળી રહી છે. અમને પૈસા બે જગ્યાએથી
મળે છે. પહેલી , િલસ્બેટ રૌિસંગ અને પીટર બાલ્ડિવનની યુ.કે. િસ્થત
ચેિરટેબલ સંસ્થા ‘આકેર્િડયા’ જેવી ઘણી દૂરદશર્ી સંસ્થાઓ પાસેથી અમને
ઘણાં વષર્ો સુધી ફંડ મળ્યું. ઑિમડ્યાર નેટવકર્ તરફથી અમને પર્ારંિભક
અનુદાન મળ્યું અને જ્યારે ગૂગલે પોતાની દસમી વષર્ગાઠ મનાવી તો
“દુિનયાને બદલવાનાં ઉપાયો” (Ideas for changing the world) માટે 2
િમિલયન ડૉલરનાં પાંચ પુરસ્કાર આપ્યાં, જેમાંથી એક પુરસ્કાર અમને
મળ્યો.
ફંિડગનો બીજો સર્ોત એ લોકો છે ,જે વૈલીમાં પૈસા કમાયાં છે અને
એ સમાજને પાછાં આપવા ઈચ્છે છે, જેમાંથી ઘણાં લોકોને હું ઓળખું
છું. દાખલા તરીકે, એલેકઝાન્ડર મૈિકિલવેરે ગૂગલનાં પર્ારંિભક વકીલ હતાં,
પછી િટ્વટરના જનરલ કાઉન્સલ બની ગયાં. િટ્વટર છોડીને યુ.એસ. ના
ઉપ -મુખ્ય ટેકનોલોજી ઓિફસર બન્યાં અને પોતાની સરકારી સેવા શરૂ
કરતાં પહેલાં એમણે અમને 10,000 ડૉલરનો ચેક મોકલવાનો િનદેર્શ
પોતાના દાતા-સલાહ ભંડોળને િનદેર્શ આપ્યો. પછી, ઑબામા પર્શાસન છોડ્યા
બાદ એમણે અમને બીજો ચેક પણ મોકલી આપ્યો.
એવી જ રીતે, યુ.એસ.ના પુવર્ સહાયક એટનર્ી, િગલ એલ્બજ અને
એમની પત્ની એિલસાએ શરૂઆતથી જ , અમને દર વષેર્ સમથર્ન આપ્યું
છે. િગલની કંપનીને આઈ.પી.ઓ.થી પહેલાં જ ગૂગલે ખરીદી લીધી હતી
અને એઓ ઘણાં પર્કારની મહત્વપૂણર્ િબનલાભદાયી સંસ્થાઓને ફંિડગ
કરવામાં બહુ ઉદાર રહ્યાં છે.
મેં આ નામો ‘પિબ્લક િરસોસર્’ના મારા “about” પૃષ્ઠ પર મૂક્યાં છે. આ
નામો સાથે એ નવ લૉ ફમ્સર્, જે અમારી તરફથી કેસ લડે છે, અમારાં
કોન્ટર્ાકટર તથા અમારા બોડર્નાં નામ પણ છે. કોઈ પણ સરકારી કે
સાવર્જિનક સંગઠનની જેમ એક િબન લાભદાયી સંસ્થા તરીકે અમારે
પોતાના િવશે અને અમને પૈસા ક્યાંથી મળે છે, એ િવશે પૂરી જાણકારી
આપવાનું અમારું દાિયત્વ છે, એવું મને લાગે છે અને હું ઈચ્છું છું કે
મારી ‘કથની અને કરની’ માં કોઈ ફરક ન હોય. અમારી બધી નીિતઓ
જેમ કે , સ્વાથર્- સંઘષર્ (conflict of interest), મુખિબર(whistle blower),
ધનનો ઉપયોગ, િવત્તીય િનયંતર્ણ અને અન્ય કોપર્ોરેટ નીિતઓ બહુ સખત
છે. એને કારણે જ અમને એક િબન લાભદાયી દેખરેખ-િનયંતર્ણ
(monitoring) સમૂહ “ગાઈડસ્ટાર” દ્વારા ગોલ્ડ સીલ મળી છે.
આવી ઉદાર સહાયતા બાદ પણ પૈસાની તંગી હંમેશા રહતી હતી. 2016
માં, હું 12 મિહનામાંથી 8 મિહના વેતન વગર રજા પર હતો, જેથી હું
મારા કોન્ટર્ાક્ટરને પૈસા ચૂકવી શકું. વષર્ 2017 માં વેતન સાથે કામ પર
પાછો આવીને હું ખુશ હતો, પરંતુ સંસ્થાએ પીછેહઠ કયર્ા પછી મેં ફરીથી
પે-રોલ (payroll) કંપનીને જણાવ્યું કે િડસેમ્બરથી મારું વેતન ન ચૂકવે.
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હું વધારે કમર્ચારીઓ ( વાસ્તવમાં હું જ એકમાતર્ કમર્ચારી હતો) એટલાં
માટે નથી રાખતો કારણ કે પૈસા હમેશાં સમય પર નથી મળતાં. અમારાં
મુખ્ય ખચર્ા ઓછાં કરીને, અમે અછતના સમયે પણ પોતાનું અિસ્તત્વ
બચાવી શકીએ છીએ.
અમને સમજવામાં ભૂલ ન કરતાં. જો કે હું એકમાતર્ કમર્ચારી છું, તો
પણ “પિબ્લક િરસોસર્” એક સાચી, ઈશ્વર પર્ત્યે ઈમાનદાર, સરકાર દ્વારા
માન્યતા પર્ાપ્ત િબન લાભદાયી સંસ્થા છે, જે ઉદ્યોગના ધોરણે કામ કરે
છે અને લાખો લોકોને સેવા આપે છે. અમારા બોડર્ ઓફ િડરેક્ટસર્ના
સભ્યો હમેશાં પર્િતિષ્ઠત અને બહુ મદદગાર રહ્યાં છે. એમાંનાં અમુક
લોકો વ્યવસાયમાં સારાં કોન્ટર્ાકટર છે. ઈન્ટરનેટ પર મારી સારી પકડને
લીધે હું હોિસ્ટંગ, ઓિફસ અને અન્ય સગવડોનો લાભ લઈ શકું છું, જે
સારી રીતે િવત્ત-પોિષત (well-funded) િસિલકોન વૈલી સ્ટાટર્અપ માટે ઈષ્યર્ાનો
િવષય હોઈ શકે છે.
જ્યારે અમને મોટું અનુદાન મળે છે, તો હું વધારે કમર્ચારીઓને કામ પર
રાખવાને બદલે મૂડી વ્યય (capital expenses) પર ખચર્ કરું છું , જેમ
કે મેં યુ.એસ. કોટર્ ઓફ અપીલનો અિભપર્ાય ખરીદવા માટે 250,000
ડૉલર ખચર્ કયર્ા, પિબ્લક સેફ્ટી કોડ ખરીદવા માટે 250,000 ખચર્ કયર્ા,
અને નાઈન્થ સિકર્ટ ઓફ ધ યુ.એસ. કોટર્ ઑફ અપીલના સ્થાપના વષર્
1891થી અત્યાર સુધીની બર્ીફનાં 3.5 િમિલયન પૃષ્ઠોને સ્કેન કરવા માટે
300,000 ડૉલર “ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ” ને આપ્યાં.

હું િપર્ંટ શા માટે કરું છુંહું િપર્ંટ શા માટે કરું છું?
ઘણાં લોકોએ મને સૂચવ્યું કે હું પૈસા ભેગાં કરવા માટે કીકસ્ટાટર્ર
(Kickstarter) ની જેમ “કર્ાઉડસોિસર્ંગ” ( crowdsourcing) પ્લેટફૉમર્નો ઉપયોગ
કરું. મેં ઘણી વાર એનો ઉપયોગ કયર્ો પણ એમાં બહુ સફળતા ન
મળી. કીકસ્ટાટર્ જેવાં પ્લેટફૉમર્ ત્યારે વધુ સારી રીતે કામ કરે છે જ્યારે
તમે લોકોને એકદમ નવા હાડર્વેયર અથવા કોઈ પુસ્તક અથવા અન્ય
કોઈ એવી વસ્તુ આપવાનો વાયદો કરો છો, જે બીજે ક્યાંય ઉપલબ્ધ
નથી. સારા િમશન માટે સામાન્ય સમથર્ન મળવું ત્યારે પણ મુશ્કેલ છે
જ્યારે તમે અિભયાનના એક ભાગ રૂપે લોકોને પુસ્તકો અથવા અન્ય
કોઈ પુરસ્કાર આપો છો.
મેં હોિલડે ગીિવંગ સીઝન દરમ્યાન થોડી સહાય માટે અપીલ કરવાની
કોિશશ પણ કરી છે, પણ , સાચું કહું તો એવી અન્ય ઘણી જગ્યાઓ
છે, જ્યાં વ્યિક્તગત યોગદાન કરવા માટે મેં લોકોને ભલામણ કરી છે,
જેમ કે ઈ.એફ.એફ., ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ જેવાં નેટવકર્ ઓપરેશન્સ અને
વાસ્તિવક દુિનયામાં ઘણી અિનવાયર્ ચેિરટી જેમ કે ફૂડ બેંક, આપાત
રાહત અને એવું બધું.
કર્ાઉડસોિસર્ંગ અિભયાનો ઘણાં આશ્ચયર્જનક છે, પછી એ ભંડોળ ઊભું
(fund raising) કરવા માટે હોય, કે ‘PACER’ જેવાં અમુક મુદ્દાઓ પર
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અિધક ધ્યાન આપવા માટે હોય. મને કોઈ પણ કામ મારા િપર્ંિટંગ
પર્યાસોના માધ્યમથી કરવું , વધુ અસરકારક લાગે છે, જે સામાન્ય
જનતા (mass appeal) ને અપીલ કરવાને બદલે બહુ જ કેંિદર્ત છે.
દાખલા તરીકે, અમે ભારતના િબિલ્ડંગ કોડને બહેતર ગર્ાિફકના માધ્યમથી
એચ.ટી.એમ.એલ.માં પિરવિતર્ત કરીને, સુંદર આવરણ સાથે બે ખંડો હાડર્કવર
િપર્ંટ કયર્ા અને ભારતીય ઈમારતોની ઐિતહાિસક તસવીરો ઈન -લાઈન
મૂકી. પોઈન્ટ બી(Point B) દ્વારા એને િડઝાઈન કરવામાં આવ્યો હતો
અને મેં એની માતર્ એક ડઝન પર્ત જ િપર્ંટ કરાવી હતી પણ એ
અિત ભવ્ય હતી.
આ પર્તો સામ િપતર્ોડા અને ભારતીય માનક બ્યુરોને મોકલાવી જેથી
એમને ખ્યાલ આવે કે હું જે કરી રહ્યો છું, એમાં કેટલી સંભાવના છે.
હું એમને દેખાડવા માંગતો હતો કે હું આ કામ માટે ગંભીર છું, મારાં
પર્યાસો ખરાં છે અને આ પર્યાસોથી ઘણો સુધાર થયો છે.
એવી જ રીતે જ્યારે મેં ડેલાવેયર કોપર્ોરેટ કોડની ગેરકાનૂની આવૃિત
તૈયાર કરી, તો મેં એની પર્તો રાજ્યના સિચવ અને એટનર્ી જનરલને
એમનું ધ્યાન આ મુદ્દે ખેંચવા માટે મોકલી. આ ગેરકાનૂની આવૃિત રાજ્ય
સિચવની અનુમિત િવના તૈયાર કરવા બદલ જેલની સજાની જોગવાઈ છે.
એક િમતર્ના માધ્યમથી નવા એટનર્ી જનરલ િબયુ િબદેન સાથે સંપકર્
કયર્ા પછી પણ એમના તરફથી કોઈ ઉત્તર ન મળ્યો.
ભારતમાં સન્માનીય અિતિથને સુસજ્જીત મુિદર્ત દસ્તાવેજ ભેટ આપવામાં
આવે છે. આ પર્થાથી પર્ેિરત થઈને મેં અનેક ઘોષણાઓ અને અિભનંદન
પતર્ો િપર્ંટ કરાવ્યાં. જેમ કે , મહાત્મા ગાંધીએ જ્યારે ભાષણ આપ્યાં તો
એમને ઘણાં અિભનંદન પતર્ો મળ્યાં હતાં. આ અિભનંદન પતર્ો એક
ફર્ેમમાં સુંદર અક્ષરોમાં અંિકત કરેલાં હોય છે અને પર્ાપ્તકતર્ાના ઘણાં
ગુણોનું વણર્ન કરનારી ઘોષણાઓ એમાં હોય છે.મેં જે અિભનંદન પતર્ોને
જોયાં છે એ બહુ સુંદર છે અને ત્યારથી મારી આંખો એવાં સ્તર્ોત શોધી
રહી છે જેને હું સ્કેન કરીને લોકો માટે પોસ્ટ કરી શકું.
જ્યારે હું યાિચકા દાખલ કરવામાં વ્યસ્ત નહોતો ત્યારે મેં મહાત્મા
ગાંધીના પોસ્ટરો િપર્ંટ કરવામાં સમય િવતાવ્યો હતો, જે મેં સાબરમતી
આશર્મને આપ્યાં અને યુ.એસ.માં એ લોકોને આપ્યાં, જેમણે મને િવિભન્ન
રીતે મદદ કરી છે. મહાત્મા ગાંધીના પોસ્ટકાડર્, કાનૂની ક્ષેતર્નાં મહાનુભાવો
અને અન્ય કલાકૃિતઓ િપર્ંટ કરવામાં મને આનંદ થયો અને ( જો હું
કહી શકું તો) કસ્ટમ લેબલ અને પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પની વાત આવે તો હું
એમાં િવશેષજ્ઞ છું અને પૈકેજ એસેમ્બલીની વાત આવે તો મારાથી વધુ
હોંિશયાર બહુ થોડાં લોકો હશે.
હું અલંકૃત મુિદર્ત કાયર્ એટલાં માટે કરું છું કારણ કે મને મુદર્ણ કરવું
ગમે છે , સાથે સાથે આ મારી ગંભીરતાનો પણ સંકેત છે. જ્યારે હું
રાજ્ય કોડને સાવર્જિનક કરવાનું કામ કરી રહ્યો હતો, મેં હાઉસ ઑફ
જ્યોિજર્યાના સ્પીકરને મોટા ફોમેર્ટમાં ‘ ઘોષણાનું જાહેરનામું’ (Proclamation
of Promulgation) 19"x22" લાલ ચમકદાર પરપોટાવાળાં પરબીિડયા (bubble
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envelope ) માં મોકલ્યું. એ પર્ભાિવત ન થયો, પણ એને સંદેશ જરૂર
મળી ગયો કે જો એ જવાબ નહીં આપે તો હું એનો પીછો મૂકવાનો
નથી. મેં આ જ ઘોષણાપતર્ એક વકીલને મોકલ્યું, જેને હું ઓળખતો
હતો.એ એટલાં બધાં પર્ભાિવત થઈ ગયાં કે ‘પિબ્લક િરસોસર્’ નાં
મામલાઓનું પર્ો બોનો (િનઃશુલ્ક) આધાર પર પર્િતિનિધત્વ કરવા રાજી થઈ
ગયાં .
અલકૃંત મુદર્ણ કાયર્ પર ત્યારે નજર જાય છે જ્યારે એ ભેટ આપવામાં
આવે છે. વિરષ્ઠ કોપર્ોરેટ અને સરકારી અિધકારીઓના મામલામાં સામાન્ય
રીતે ઈિચ્છત પર્ાપ્તકતર્ાને પૈકેજ મોકલવાથી પૂવર્િનિશ્ચત િનષ્કષર્ નથી કાઢી
શકાતો. હું એમ ઈચ્છું છું કે પર્ાપ્તકતર્ા એ વાત સમજે કે મેં એ
દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં ઘણો સમય િવતાવ્યો છે, તો કદાચ એ આ
બાબતમાં ધ્યાન આપવા સમય આપશે.
કેટલાંક લોકો હાડર્કૉપીને નાપસંદ કરે છે અથવા હું જે કહેવા માંગું છું,
એ વાત પસંદ નથી કરતાં. જ્યારે મેં એક મોટા બૉક્સમાં િરપોટર્ સાથે
મુિદર્ત માનકો ને પેક કયર્ા અને એ બૉક્સને લાલ, સફેદ અને નીલા
િકર્ંકલ-પૈકમાં પૈક કયર્ુ, જે અમેિરકન રાષ્ટર્ીય ધ્વજ જેવો લાગી રહ્યું
હતું, તો અમેિરકન રાષ્ટર્ીય માનક સંસ્થાને લાગ્યું કે હું પાગલ છું.
વ્હાઈટ હાઉસમાં શર્ી.કૈશ સનસેટે પોતાના કમર્ચારીઓને કહ્યું કે બૉક્સ
જેણે મોકલ્યું છે એને જ પાછું મોકલી દો. અને એ બૉક્સ એક મોટી
પ્લાિસ્ટક બેગમાં મારી પાસે પાછું આવ્યું.
બીજી તરફ, વ્હાઈટ હાઉસમાં શર્ી. જૉન પોડેસ્ટાના સહાયક પાસેથી મેં
સાંભળ્યું છે કે વેસ્ટ િવંગના મેઈલ િડલીવરી સ્ટાફને મારું પૈકેટ જોઈને
“બહુ મજા” આવી. યુ.એસ. ના પુરાલેખાધ્યક્ષને પૈકેટ બહું ગમ્યું. એમણે
મને ઈ-મેઈલ કયર્ો, “અત્યંત મનોહર પર્સ્તુિત (ભેટ)” અમેિરકાની કાંગર્ેસના
સભ્ય ડૈરેલ ઈજા િકર્ંકલ -પૈકથી બનેલા અમેિરકન ધ્વજને જોઈને બહુ
પર્ભાિવત થયાં અને એમણે એનો ફૉટો િટ્વટ કયર્ો. ફેડરલ ટર્ેડ
કિમશનના અધ્યક્ષ જૉન લીયુબોડ્સે મને પતર્ લખીને જણાવ્યું કે એમને
પૈકેટનું કામ બહુ ગમ્યું અને તેઓ એ વાતથી હજુ વધુ ખુશ છે કે
પર્િસદ્ધ બ્લોગ ‘બૉઈંગ બૉઈંગ’ માં આ જાણકારી આપવામાં આવી છે અને
આ િવષય પર મારું ‘કાનૂનનું જ્ઞાપન’ (memorandum of law) િપર્ંટ કયર્ુ
છે. કોને જાણ હતી કે એફ.ટી.સી.ના અધ્યક્ષ બ્લોગ્સ વાંચે છે?

(લગભગલગભગ) બધાં માનવ જ્ઞાન સુધી પહોંચવું બધાં માનવ જ્ઞાન સુધી પહોંચવું.
પૈસા ખતમ થવાથી અને અમેિરકન બાર એસોિસએશન તરફથી મોટો
ઝટકો લાગવાને લીધે મારું મન સરકારી કામોનો િરપોટર્ લખવામાં નહોતું
લાગતું, જેમાં મારી શોધનો િનષ્કષર્ ડઝનબંધ પર્કાશકોને મોકલવાનો હતો,
કે તેઓ કોઈને કોઈ રીતે કાનૂનનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યાં છે. જો કે
એક બીજું કારણ પણ હતું. હું મારી રણનીિત પર ફરીથી િવચાર કરી
રહ્યો હતો.
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આ સંશોધનમાં મેં તર્ણ મુખ્ય પર્શ્નો ઉઠાવ્યાં છે. પહેલો, આ મુદ્દાનું કાનૂની
િવશ્લેષણ કરવાનું હતું, જે મેં પૂરું કયર્ુ હતું. બીજો પર્શ્ન, સરકારી કાયર્ોને
ઓળખવાનાં હતાં. આમાં પણ અમે અમારા મૂલ્યાંકનથી આશ્વસ્ત હતાં.
તર્ીજો પર્શ્ન હતો, જનર્લ્સનાં લેખોની પર્તો પર્ાપ્ત કરવાનો. શરૂમાં મેં િવચાયર્ુ
હતું કે અમને એવાં પુસ્તકાલયો મળી રહેશે, જે અમને જનર્લ્સ ઉછીનાં
આપે અને પછી ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પાસેથી એ બધાંનું સ્કેિનંગ કરાવી
લઈશું. આ િવશાળ કાયર્ને પૂરું કરવા માટે અનુદાનના બજેટનો મોટો
િહસ્સો પુસ્તકાલયો અને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવને આપવા માટે હતો.
લેખોને એક એક કરીને કાઢવાનું કામ મુશ્કેલ હોય છે. જો કે
પુસ્તકાલયો માટે આ પર્િતકૂળ હોય શકે છે, છતાં પણ બે પુસ્તકાલય
આ કાયર્ કરવા પર િવચાર કરી રહ્યાં હતાં. પણ, આ બધાં લેખો
ડેટાબેઝમાં છે અને ઈલેક્ટર્ોિનક રીતે ઉપલબ્ધ છે એટલે સ્કેિનંગ કરવું,
એ એક અથર્માં અનાવશ્યક કાયર્ છે. કોઈ વ્યિક્ત સીધો જ પર્કાશકની
સાઈટ પર લૉગ ઈન ન કરી શકે કારણ કે ત્યાં મૌજૂદ જાણકારીનો
ઉપયોગ કરવાનાં અમુક કાનૂની િનયમ અને ટેકિનકલ પર્િતબંધ હોય છે,
જેથી િવદ્વતાપૂણર્ સંશોધન બાિધત થાય છે. આનો ઉપયોગ માતર્ સીિમત
પદ્ધિતઓથી જ થઈ શકે છે.
કઝાિકસ્તાનની એલેકઝાન્ડર્ા એલ્બાક્યાન નામની યુવા વૈજ્ઞાિનકને પણ આ
જ સમસ્યા હતી , જે દુિનયાભરનાં એમનાં સાથીઓ અને સહકમર્ીઓને
છે. જ્ઞાનને કેદ કરી દેવામાં આવ્યું છે, વસાહતી (colonized) બનાવી દેવામાં
આવ્યુ છે, એટલે કેટલીક ફેન્સી યુિનવિસર્ટીઓમાં ભણી રહેલાં અમીર
લોકો જ્ઞાન સુધી અસીિમત રીતે પહોંચી શકે છે, પણ અિધકતર િવશ્વ
એનાથી વંિચત છે. એલેકઝાન્ડર્ાએ આ સમસ્યા હલ કરી અને સાય-હબ
(sci-hub) િસસ્ટમ તૈયાર કરી, જે રિશયા િસ્થત એક મશીન પર ચાલે
છે, જેમાં 660 લાખ જનર્લ લેખો કોઈ પણ જોઈ શકે છે.
સાય-હબ (sci-hub) આખી દુિનયામાં વૈજ્ઞાિનકો માટે ઉપયોગી સાિબત થયું
છે, જેમની આ િવદ્વતાપૂણર્ સાિહત્ય સુધી અગાઉ પહોંચ નહોતી. 2017 માં
સાય-હબથી સૌથી વધુ સામગર્ીઓ ચીનથી ડાઉનલૉડ કરવામાં આવી, જેમાં
249 લાખ લેખો જોવામાં આવ્યાં. બીજા નંબરે ભારત હતું, જ્યાંથી 131
લાખ ડાઉનલૉડ કરવામાં આવ્યાં અને તર્ીજા નંબર પર યુ.એસ. હતું,
જ્યાંથી 119 લાખ સામગર્ી ડાઉનલૉડ કરવામાં આવી. આ એ વાતની
સ્પષ્ટ સાિબતી છે કે સંપૂણર્ િવશ્વમાં વૈજ્ઞાિનક સાિહત્ય સુધી પહોંચ બાિધત
છે. ઈરાન,ઈન્ડોનેિશયા, રૂસ અને મેિક્સકો પણ આ ડેટાબેઝનો વ્યાપક
ઉપયોગ કરે છે.
પર્કાશક આ વાતથી ખુશ ન હતાં અને પોતાનાં અત્યિધક ફાયદા અને
અયોગ્ય રીતે થનારાં લાભોને બચાવવા માટે એઓ એલેકઝાન્ડર્ાનો બહુ
િવરોધ કરી રહ્યાં છે. પર્કાશકોને આના પર નુકસાનની ભરપાઇ થવી
જોઈએ પણ અનુિચત કૉપીરાઈટનો દાવો કરવાથી અને અન્ય કાનૂની
છલકપટને કારણે એમની િસ્થિત બહુ સંદેહાસ્પદ બની ગઈ છે. એમણે
ન્યુયોકર્માં એલેકઝાન્ડર્ા િવરુદ્ધ કેસ દાખલ કયર્ો અને અદાલતમાં
એલેકઝાન્ડર્ા હાજર ન રહી એટલે એણે લાખો ડૉલરનો દંડ ભરવાનો
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ફેંસલો આવ્યો અને એમને એલેકઝાન્ડર્ા િવરુદ્ધ ડોમેન નામ, ઈન્ટરનેટ
સેવા અને એવી અન્ય સેવાઓથી વંિચત કરવાનો આદેશ કોટર્ તરફથી
મળ્યો. એની િવરુદ્ધ અન્ય મુકદમાઓ પણ ચાલી રહ્યાં છે.
હું એલેકઝાન્ડર્ાને ક્યારેય મળ્યો નથી. મારાં કેટલાંક દોસ્તો એમને
ઓળખે છે, પણ અમે કયારેય એની સાથે વાત નથી કરી. એક વાર મેં
યુ-ટ્યૂબ પર એનો ઈન્ટરવ્યુ જોયો હતો. એ બહુ સંતુિલત, જવાન અને
િદલેર લાગતી હતી.

...

એિપર્લમાં મારી પાસે આઠ િડસ્ક ડર્ાઈવ આવી, દરેક આઠ ટેરાબાઈટ
ક્ષમતાની હતી.આ િડસ્ક્સમાં બધું માનવ જ્ઞાન હતું અથવા ઓછામાં ઓછું
એનો એક મોટો િહસ્સો , જે સાય-હબમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. મેં
ડેટાને બે િડસ્ક-એરે( disk arrsys) માં લીધો. દરેક િડસ્ક એરેમાં આઠ
ડર્ાઈવ હતાં અને એવી રીતે સેટ કરવામાં આવ્યાં હતાં કે જો હું બે
ડર્ાઈવ ખોઈ પણ નાખું તો પણ કોઈ ડેટા નહીં ખોવાય. આ પર્િકર્યામાં
લગભગ બે મિહના વીતી ગયાં. પછી મેં ડેટાનું પરીક્ષણ કરવામાં બે
મિહના ગાળ્યાં. પછી મેં આ િડસ્ક-એરેસને મારા કાયર્ાલયની બહાર બીજી
જગ્યાએ સ્થાનાંતર કરી દીધાં.
પર્ારંભમાં આ ડેટાનું પરીક્ષણ કરવામાં મારો હેતુ સરકારી પર્ોજેક્ટનાં કાયર્ોથી
સંબંિધત હતો. હું એક પિરવતર્નકારી ઉદ્દેશ્ય માટે ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરી
રહ્યો હતો: હું એ િનિશ્ચત કરવા માટે પરીક્ષણ કરું છું કે શું આ લેખો
વાસ્તવમાં પિબ્લક ડોમેનમાં હતાં અને એ ઘટકો, જે પિબ્લક ડોમેનમાં
હતાં, એને વ્યાપક પર્સાર માટે કદાચ અલગ તારવી શકું .
મને એ પણ બહુ મહત્વપૂણર્ લાગ્યું કે લોકો આગળ વધીને એ વાતનું
સમથર્ન કરે છે, જેના પર એઓ િવશ્વાસ કરે છે. એટલે મેં િટ્વટર પર
જઈને દુિનયાને જણાવ્યું કે મેં શું કયર્ું અને હું એ શા માટે કરી
રહ્યો હતો. તથ્યોને કહેવાની જરૂર હોય છે. મેં એ િટ્વટ્સ આ
પુસ્તકમાં પિરિશષ્ટ રૂપે સંલગ્ન કયર્ા છે.
મેં મારી જાત સાથે વાયદો કયર્ો હતો કે િડસેમ્બરમાં હું સરકારી શોધ
પિરણામો િવશે લખીશ,પણ મેં ન લખ્યું. એને બદલે, મેં ગાંધીના સ્કેન
પર કામ કયર્ુ અને એક એવા શબ્દ પર િવચાર કયર્ો જે ઘણાં વષર્ોથી
મારા મગજમાં ઘુમરાયા કરતો હતો.
એ શબ્દ “કોડ સ્વરાજ” હતો. મને આ શબ્દ કેવી રીતે મળ્યો, એ એક
લાંબી અને ઘુમાવદાર સફર છે. એની શરૂઆત વોિશંગ્ટન, ડી.સી.માં થઈ,
જ્યાં મેં ચાર િવિભન્ન કાયર્ાવિધમાં કુલ 15 વષર્ િવતાવ્યાં છે. હું આ
શહેરને પર્ેમ કરું છું પણ જ્યારે પણ મને એનાથી દૂર જવાનો મોકો
મળે છે,તો હું ખુશ થઈ જાઉં છું. 2007 માં હું ફરી ત્યાંથી ભાગી
છૂટ્યો.
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ફૈડિફ્લક્સફૈડિફ્લક્સ, િફલ્મો સાથે િવતાવ્યો મેં સમય િફલ્મો સાથે િવતાવ્યો મેં સમય.
જ્યારે મેં ‘પિબ્લક િરસોસર્’ની સ્થાપના કરી, ત્યારે હું કાનૂનને સુગમ
(accessible ) બનાવવાનું કામ કરી રહ્યો હતો. 1990 માં હું આ કાનૂન
પર કામ કરવાનો િવચાર કરી રહ્યો હતો,પણ એ બહુ મુશ્કેલ લાગી
રહ્યું હતું, એટલે મેં પેટેન્ટ અને એસ.ઈ.સી. જેવાં િવશાળ ડેટાબેઝ પર
ધ્યાન કેંિદર્ત કયર્ુ. વોિશંગ્ટન ડી.સી.માં જૉન પૉડેસ્ટાના મુખ્ય ટેકનોલોજી
ઓિફસર તરીકે સેંટર ફૉન અમેિરકન પર્ોગર્ેસમાં લગભગ બે વષર્ કામ
કયર્ા પછી મેં જૉનને કહ્યું કે મને લાગે છે કે હું કોઈ નાની
ગેરલાભકારી સંસ્થા ચલાવવા માટે વધુ યોગ્ય છું. હું કેિલફોિનર્યા પાછો
ફયર્ો, મારા િમતર્ િટમ ઑ’રેલીને પુછ્યું કે મને એના મુખ્યાલયમાં ઑિફસ
ભાડેથી મળી શકશે, જ્યાં હું કામ કરી શકું.આ વાત 2007 ની છે.
પહેલાં તો હું જે કરી રહ્યો હતો ,એ િવશે િનિશ્ચત નહોતો. મેં ઘણો
સમય િવિડયો પર કામ કરવામાં િવતાવ્યો. પછી અમારા ‘ફૈડિફ્લક્સ”
કાયર્કર્મના ભાગ રૂપે હજારો ફેડરલ િવિડયો કૉપી કરવા અને પોસ્ટ
કરવા માટે મેં સ્વયંસેવકોને નેશનલ અિભલેખાગાર ( national archive )
માં મોકલ્યાં. નેશનલ ટેિક્નકલ ઈન્ફૉમેર્શન સિવર્સ સાથે મળીને મેં એક
સંયુક્ત ઉદ્યમ પણ સ્થાિપત કયર્ો. એમને કહ્યું કે જો તેઓ મને
પોતાના વી.એચ.એસ., બીટાકૈમ અને યુમેિટક ટેપ્સ આપે તો હું એમને
િડિજટાઈઝ કરીને એક િડસ્ક ડર્ાઈવમાં એનાં િડિજટાઈઝ્ડ િવિડયો એમને
પાછાં મોકલી આપીશ. અને આ બધું જ સરકારી પૈસા િવના થશે. આ
િનઃશુલ્ક સહાય હશે.
આ શરૂ કયર્ા પછી હું ઓબામા દ્વારા િનયુક્ત એક વ્યિક્તને મળ્યો ,
જે રક્ષા મંતર્ાલયમાં સહાયક સિચવ હતાં. સેના પાસે િવિડયોઝનો એક
િવશાળ ડેટાબેઝ હતો અને એવી િસસ્ટમ પણ હતી જેમાં સેનાનો કોઈ
પણ સભ્ય, કોઈ ખાસ ડી.વી.ડી.ની કૉપીને એના કાયર્ક્ષેતર્માં મોકલવાનો
અનુરોધ કરી શકે. ઘણાં ખરાં િવિડયો અવગર્ીકૃત (declassified ) થયેલી
પર્િશક્ષણ િફલ્મો અને ઐિતહાિસક સામગર્ીઓ હતી, દાખલા તરીકે, િવમાન-
વ્યવહારનો મહાન ઈિતહાસ. મેં એમની પાસેથી 800 ડી.વી.ડી. મંગાવી.
સેનાની કેટલીક જૂની િફલ્મો ,જેવી કે વીજળી કેવી રીતે કામ કરે છે,
યુ ટ્યુબ પર બહુ પર્ચિલત છે. મને સતત કોમેન્ટ્સ મળતી રહે છે કે
વગર્માં અધ્યાપન કરતાં પણ વધુ સારી રીતે આ િવિડયો સંબંિધત િવષયની
માિહતી આપે છે. સંક્ષેપમાં, અમે ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ અને યુ ટ્યુબ પર
6000 િવિડયો મૂક્યાં અને અમને 723 લાખથી વધુ દશર્કો મળ્યાં.
જ્યારે મેં આ સરકારી િવિડયો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કયર્ુ તો મારા યુ
ટ્યૂબ ચેનલે ‘ કન્ટેન્ટ આઈ.ડી’ની સરખામણી કરવાનું ચાલુ કયર્ુ. જો
કોઈ પર્મુખ મીિડયા િવકર્ી કેન્દર્ (outlet) નો કોઈ કન્ટેન્ટ િનમર્ાતા સ્વરિચત
િવિડયો અપલૉડ કરે તો , એ િનમર્ાતા યુ ટ્યુબને એવાં જ િવિડયોને
શોધવાનો િનદેર્શ આપી શકે છે, જે પૂણર્તઃ યા આંિશક રૂપે સમાન હોય.
જો કોઈ સમાનતા મળી આવે તો કન્ટેન્ટ િનમર્ાતા બીજા વ્યિક્તના
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િવિડયોને િચિન્હત કરવાનો અને ઔપચાિરક રીતે એને હટાવી લેવાની
સૂચના નોિટસ(Tatedown Notice) દ્વારા આપે છે.
જો તમને આવી ટેકડાઉન નોિટસ પર્ાપ્ત થાય, તો તમારું ખાતું (એકાઉન્ટ
) બંધ થઈ જાય છે, જ્યાં સુધી તમે “કૉપીરાઈટ સ્કૂલ” (જેમાં શું
કાનૂની છે અને શું ગેરકાનૂની છે, એ િવશે પર્શ્નોનાં ઉત્તર આપવાનાં હોય
છે) માં ન જાઓ. જો કૉપીરાઈટ સ્કૂલ તમારાથી સંતુષ્ટ થઈ જાય તો
તમે ફરી તમારું ખાતું ચાલુ કરી શકો છો. પરંતુ જ્યાં સુધી કાનૂની
શંકા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી તમે સીિમત અિધકારો સાથે જ કામ કરી
શકો છો. વાસ્તવમાં જો તમને તર્ણ વાર નોિટસ મળે અને તમે બચાવ
ન કરી શકો તો તમારું ખાતું રદ્ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તમને પહેલી
વાર નોિટસ મળે, ત્યારે જ તમે એ ટેકડાઉન નોિટસનો િવરોધ કાઉન્ટર
નોિટસથી કરી શકો છો, જે વાસ્તવમાં બીજી પાટર્ીને એક ઔપચાિરક
કાનૂની નોિટસ હોય છે. આ સમયે એઓ તમને અદાલતમાં ખેંચી શકે
છે કારણ કે તમે તમારી કિથત સંપિત્ત હટાવવાનો ઈન્કાર કયર્ો છે.
મને એક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સેંકડો સામગર્ી પર્દાતાઓએ
નક્કી કયર્ુ કે સામગર્ીમાં કોઈપણ પર્કારની સમાનતા એમના અિધકારોનું
ઉલ્લંઘન છે, ભલે સામગર્ી પહેલેથી જ પિબ્લક ડોમેનમાં મૌજૂદ હોય
(જેમ કે સરકારી િવિડયોગર્ાફર કોઈ સામગર્ીની િફલ્મ ઉતારે અને અન્ય
નેટવકર્ પણ એ જ સામગર્ીની િફલ્મ બનાવે). લગભગ એ બધાં મામલામાં
જેમાં મને ટેકડાઉન નોિટસ મળી, િનમર્ાતા એ સામગર્ીના સ્વાિમત્વ િવશે
ખોટાં હતાં અથવા એ સામગર્ીના ઉપયોગ માટે સરકારને કાયમી લાયસન્સ
પર્દાન કરી દીધું હતું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ કાયર્ યુ.એસ.
સરકારનાં હતાં.
જ્યારે મેં વીિડયો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કયર્ુ, તો શરૂઆતના થોડાં વષર્, મેં
આવાં ખોટાં દાવાઓ રદ્ કરવામાં ઘણો સમય િવતાવ્યો. વષર્ 2011 માં હું
5,900 વીિડયો પર 325 કન્ટેન્ટ આઇ.ડી.વાળાં દાવાઓને હટાવી ચૂક્યો હતો.
આમાંથી માતર્ બે વીિડયોમાં, વાસ્તવમાં કૉપીરાઈટનું ઉલ્લંઘન થયું હતું :
વષર્ 1927 માં થાઈલેન્ડ િવશે એક સાયલન્ટ િફલ્મ અને વષર્ 1940 ની
ટાઈમ,ઈંક. િફલ્મ, જે આકર્ાઈવમાં દાતા પર્િતબંધ (donor restriction) સાથે
જમા કરવામાં આવી હતી. બાકી બધાં વીિડયો િનઃશુલ્ક અને સ્પષ્ટ હતાં.
મેં આ િવશે મારાં િનષ્કષર્ લખ્યાં અને યુ.એસ.ના આિકર્િવસ્ટ ડેિવડ
ફેિરએરોને મોકલી દીધાં.
2011 ના વષર્થી ચેનલ ટેકડાઉનના મામલે એકદમ શાંત હતી.જો કે
ચેનલને લાખો વ્યૂઝ મળી રહ્યાં હતાં. અમને 2014ના વષર્માં બૉબ હોપ
િકર્સમસ સ્પેિશયલ માટે બહુ પરેશાની થઈ હતી. હોપના મૃત્યુ પછી
હોપની કંપની ચલાવનાર િનમર્ાતાએ અમને બહુ હેરાન કયર્ા અને સહયોગ
આપવા માટે ઈનકાર કરી દીધો.એણે દાવો કયર્ો કે સરકારને બૉબ હોપ
િકર્સમસ સ્પેશ્યલ નો ઉપયોગ કરવાનો માતર્ સીિમત અિધકાર પર્ાપ્ત છે,
ભલે એ િવયેતનામમાં અમેિરકન આમર્ી બેઝ પર અમેિરકન સરકારના ખચેર્
બનાવાઈ હતી. મને સરકાર સાથે થયેલો એમનો પર્ારંિભક કરાર મળ્યો
નહીં એટલે મેં એ વીિડયો હટાવી લીધો.
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વષર્ 2007 થી , જ્યારથી મેં ચેનલ શરૂ કરી છે, “ ફૈડિફ્લક્સ”
જોવામાં લોકોએ કુલ 207,066,021 િમિનટો િવતાવી છે. એટલે કે, 394 વષર્ો
જેટલો વ્યૂઈંગ સમય (viewing time). જે જૂનાં વીિડયો િતજોરીમાં ધૂળ
ખાતાં હતાં, એના માટે આ ખોટું નહોતું.

મારો અશર્ુદ્વીપ મારો અશર્ુદ્વીપ (  my  island  of  tears)
િડસેમ્બરમાં ફરી મને કૉપીરાઈટ સ્કૂલમાં મોકલવામાં આવ્યો, એ આશ્ચયર્ની
વાત હતી.આ વખતે અમને ચાલ્સર્ ગુગેનહેમ દ્વારા િનિમર્ત િફલ્મ “
આઈલેન્ડ ઑફ હોપ, આઈલેન્ડ ઑફ િટઅસર્” ને હટાવવા માટે
ઔપચાિરક ટેકડાઉન નોિટસ મળી હતી. એિલસ આઇલેન્ડ અને યુ.એસ.માં
આપર્વાસનની આ ખૂબસૂરત વાતર્ા છે, જે જીન હૈકમેને કહી છે અને
એને નેશનલ પાકર્ સિવર્સ દ્વારા દેખાડવામાં આવી હતી. નેશનલ ટેિક્નકલ
ઈન્ફૉમેર્શન સિવર્સે મને એક વીિડયોટેપ િડિજટાઈઝ કરવા મોકલી હતી,
જે મેં 2008માં ઑનલાઇન મૂકી હતી. અત્યાર સુધી એને 80,000 વ્યૂઝ
પર્ાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે. નેશનલ પાકર્ સિવર્સે આ િફલ્મ િવશે એક પૃષ્ઠ
(page) પણ લખ્યું છે, જેમાં મારા દ્વારા ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર મૂકવામાં
આવેલી કૉપીને ઈંિગત કરવામાં આવી છે. આને લીધે અધ્યાપકોને પોતાની
કક્ષામાં એનો ઉપયોગ કરવા માટે પર્ોત્સાહન મળશે.
આ ટેકડાઉન નોિટસ વોિશંગ્ટનની એક ઉચ્ચ વગર્ીય મિહલા તરફથી
આવી હતી. એ િનમર્ાતાની પુતર્ી હતી અને િપતાના મૃત્યુ પછી એમની
કંપની ચલાવી રહી હતી. એનું કહેવું હતું કે અમે આની ખરાબ કૉપી
ઑનલાઇન મૂકીને એની ગુણવત્તા ઓછી કરી રહ્યાં છીએ, આ િફલ્મ
માતર્ િથયેટરમાં નેશનલ પાકર્ સિવર્સ દ્વારા દશર્ાવવા માટે જ છે. એ
ઉપરાંત, એણે મારા પર આરોપ મૂક્યો કે મેં આ િફલ્મને િન:શુલ્ક
ઑનલાઇન મૂકીને નેશનલ પાકર્ સિવર્સની આવક પર તરાપ મારી છે.
મેં ક્લોિઝંગ કર્ેિડડ્સ (closing credits) ને ધ્યાનથી વાંચ્યાં . એમાં
કહેવામાં આવ્યું હતું કે એનું િનમર્ાણ અને િનદેર્શન ગુગેનહેમ દ્વારા
કરવામાં આવ્યું છે અને એની “પર્સ્તુિત” નેશનલ પાકર્ સિવર્સ દ્વારા
કરવામાં આવી છે. મેં કૉપીરાઈટ સ્કૂલના િનદેર્શનું પાલન કયર્ુ અને યુ
ટ્યૂબ અને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પરથી આ વીિડયો હટાવી લીધો અને
કોઈપણ ગેરસમજ માટે માફી માગી. પરંતુ હું ગૂંચવણમાં હતો.
મેં જોયું કે ગુગેનહેમ પર્ોડક્શન્સ આ જ વીિડયો એમેઝોન પર વેચી
રહ્યાં હતાં. એટલે મેં પોતે એની એક કૉપીનો ઓડર્ર આપ્યો અને પછી
નેશનલ આકર્ાઈવ્સના ડેિવડ ફરેરોને એક પતર્ મોકલ્યો. વળી, એમણે એ
મોશન િપક્ચર િડિવઝન ને મોકલ્યો. કારણ કે લગભગ એક સપ્તાહ
પછી મને વિરષ્ઠ આકર્િવસ્ટ તરફથી એક પતર્ મળ્યો. એમણે નેશનલ પાકર્
સિવર્સ અને િફલ્મ િનમર્ાતા વચ્ચે થયેલાં કરારની એક પર્ત મોકલી ,જેમાં
સાફ લખ્યું હતું કે આ કામ મહેનતાણું આપીને કરાવવા માં આવ્યું છે
, એટલે િનમર્ાતાનો “આ કામ પર કોઈ અિધકાર નહીં રહે.” આટલું જ
નહીં, પર્ોડક્શન કંપનીને આ િફલ્મ બનાવવા માટે કરદાતાઓના પૈસામાંથી
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325,000 ડૉલર આપવામાં આવ્યાં હતાં. અને જ્યાં સુધી હું માનું છું કે
અમેિરકન એક્સપર્ેસ તરફથી િફલ્મ બનાવવા માટે ભેટ પણ મળી હતી.
એઓ પણ આ િફલ્મને એમેઝોન પર વેચતા હતાં અને એઓ
કૉપીરાઈટનો દાવો કરી રહ્યાં હતાં તથા આવક પોતાના િખસ્સામાં નાખતાં
હતાં.
બીજા શબ્દોમાં, એમણે મને જે ટેકડાઉન નોિટસ મોકલી હતી, એ
રદબાતલ (null and void) હતી. આમાં કોઈ કૉપીરાઈટ નહોતો. યુ ટ્યૂબ
એમની પર્ારંિભક ટેકડાઉન નોિટસ સ્વીકાર કરે એ પહેલાં િનમર્ાતાઓએ
પેનલ્ટી ઓફ પજર્ુરી અંતગર્ત ( under penalty of perjury ) શપથમાં
કહ્યું કે િફલ્મના વાસ્તિવક સ્વામી એઓ જ છે. એમણે શપથ લીધાં કે
તેમને જાણ છે કે જો એઓ ખોટી ટેકડાઉન નોિટસ મોકલશે તો
એમની િવરુદ્ધ કાનૂની કાયર્વાહી થઈ શકે છે. હું એમના કૉપીરાઈટનું
ઉલલંઘન કરી રહ્યો છું, એવો દાવો કરવા માટે ખરેખર તો એમને પાંચ
ચેક બોક્સ ચકાસવા પડ્યાં હતાં , દરેકમાં કાનૂની શપથ હતાં. આમ તો
એઓ મૂખર્તાપૂણર્ કામ કરી રહ્યાં હતાં પણ મને અપરાધી કહીને ઘણી
મુસીબતો ઊભી કરી હતી. મને એ િબલકુલ ગમ્યું નહીં.
એ કરારની પર્ત મને મોકલવા ઉપરાંત, નેશનલ આકર્ાઈવ્સે કહ્યું કે
એઓ મને એક હાઈ-ડેિફનેશન વીિડયો ફાઈલ મોકલશે. મેં યુ ટ્યૂબ
અને ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવની મદદ લીધી, ફરી નેટ પર ગયો, એમેઝોન
ડી.વી.ડી. લીધી અને પોસ્ટ કરી. નેશનલ આકર્ાઈવ્સ પાસેથી આવેલી િડસ્ક
ડર્ાઈવ 163 ગીગાબાઈટની હતી અને વીિડયો 28 િમિનટનો હતો. આ
વીિડયો બહુ સારી ગુણવત્તાનો હતો. મેં એને પોસ્ટ કયર્ો. મેં અનકમ્પર્ેસ્ડ
હાઈ-ડેિફનેશન વીિડયોમાંથી 276 િસ્થર િચતર્ો (still images) ને કાઢીને
કૉપીરાઈટ-ફર્ી સ્ટૉક ફૂટેજના રૂપે, િફ્લકર (Flickr) પર પોસ્ટ કયર્ા.
સામગર્ીના આ નવા અને રોચક ઉપયોગથી નેશનલ આકર્ાઈવનો સ્ટાફ
બહુ ખુશ થયો. હું સતત નેશનલ આકર્ાઈવ સાથે કામ કરી રહ્યો છું
અને એમણે મને કહ્યું છે કે એઓ મને આવી બીજી ઘણી રેફરન્સ
િપર્ંટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવી આપશે, જે એમણે િફલ્મમાંથી િડિજટલાઈઝ કરી
છે.
ઘણાં લોકોનું માનવું છે કે કૉપીરાઈટ એક જૂનો મુદ્દો છે, એક િદ્વગુણી
મુદ્દો છે, જેમાં “એમની” સામગર્ી (content) નો ઉપયોગ કરીને લોકો
સામગર્ીના “સ્વામી”ને નુકસાન પહોંચાડે છે. ખોટાં કૉપીરાઈટના દાવાઓને
ખોટાં સાિબત કરવાના મારાં અનુભવોએ મને શીખવ્યું છે કે એવાં ઘણાં
લોકો છે જે એવી સામગર્ી પર દાવો કરે છે જે એમની નથી હોતી.
એમના સ્વાિમત્વના દાવાઓની તપાસ જરૂરી છે, ખાસ કરીને જ્યારે એ
વાતનો પાકો પુરાવો હોય કે એ સંબંિધત કાયર્ સરકાર દ્વારા કરવામાં
આવેલું કાયર્ છે.
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ધ એક્સીડેન્ટલ કાંગર્ેશનલ વીિડયો આકર્ાઈવધ એક્સીડેન્ટલ કાંગર્ેશનલ વીિડયો આકર્ાઈવ
વાસ્તવમાં હું ફૈડિફ્લક્સમાં ફસાઈ ગયો. મારો પહેલો વીિડયો ઈન્ટરેસ્ટ,
કાંગર્ેશનલ િહયિરંગ્સમાં હતો. જ્યારે હું જૉન પોડેસ્ટા માટે કામ કરતો
હતો ત્યારે મેં એક પ્લાન તૈયાર કરવામાં લગભગ બે વષર્ ગાળ્યાં. એ
પ્લાનને મેં “આઈ-સ્પૈન” નામ આપ્યું. બધી કાંગર્ેશનલ સુનાવણીઓનાં
વીિડયો ઑનલાઇન કરવાનો આ પર્યાસ હતો. મેં સ્પીકર નેન્સી પેલૉસીને
િરપોટર્ મોકલી, એમાં આ મુદ્દે ભાર આપવામાં આવ્યો અને કાંગર્ેશનલ
સ્ટાફ સાથે ઘણી બેઠકો થઈ.
વષર્ 2007 માં મેં કાંગર્ેસમાં આવનારી િરપિબ્લકન બહુમતી સાથે વાત કરી
કે એઓ મને કાંગર્ેશનલ વીિડયો ઑનલાઇન મૂકવામાં મદદ કરે. સ્પીકર
જૉન બહેનરે પોતાના કાયર્કાળના પહેલાં જ િદવસે મને પતર્ લખીને
જણાવ્યું કે હું હાઉસ ઑવરસાઈટ કિમિટને એમનો સંપૂણર્ આકર્ાઈવ
ઑનલાઇન મૂકવામાં મદદ કરું. સુનાવણી પૂરી થયાં પછી તરત મને
સુનાવણી અને ટર્ાન્સિસ્કર્પ્ટ મળી ગયાં. મેં એમને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત
વીિડયોને એકસાથે ઘણાં સ્થાનો પર પોસ્ટ કરવાનું શીખવ્યું. એ ઉપરાંત,
બિધર લોકો માટે ક્લોઝ્ડ કેપ્શિનંગ જોડવાનું શીખવ્યું. એનો અથર્ એ
થયો કે અમારી પાસે વતર્માન સુનાવણીની ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ફીડ હતી,
જે હાઉસમાં પહેલી વાર થયું હતું.
હાઉસ સાથે મારા કરારને લીધે મને હાઉસ ઑવરસાઈટ કિમિટના
આકર્ાઈવ લેવાની મંજૂરી તો મળી ગઈ, પણ જ્યારે હું હાઉસ બર્ોડકાસ્ટ
સ્ટુિડયો ગયો અને એમની મદદ માંગી તો એમણે કહ્યું કે એઓ અન્ય
અિધક ગંભીર મુદ્દાઓમાં વ્યસ્ત છે. મેં એમને કહ્યું કે હું પોતે જ એ
ડેટા કૉપી કરી લઈશ તો એમણે કહ્યું કે એ બધું એક વ્યવસાિયક
ફોમેર્ટ (professional format) માં છે અને હું સંભવતઃ એ હેંડલ નહીં કરી
શકું. મેં થોડી ખુશામત કરી (અને કિમિટ ચેયરમેન તરફથી એમને એક
ફોન ગયા પછી) એટલે એમણે કહ્યું કે એઓ મને એક ટેસ્ટ િડસ્ક
મોકલશે, જેથી એમને ખબર પડે કે હું વાંચી શકું છું કે નહીં. જ્યારે
વાત વીિડયોની હોય, તો હું એટલો બુધ્ધુ પણ નથી ! મેં એમની િડસ્ક
વાંચી લીધી.
પછી જે થયું, એ બહુ ચોંકાવનારું હતું. હાઉસ બર્ોડકાસ્ટે મને એક
બાઈન્ડર ફેડરર એક્સપર્ેસથી મોકલ્યું જેમાં 50 બ્લુ-રે (Blu-ray) ડીવીડી
િડસ્ક હતી. મેં ખોલીને જોયું તો એમાં એ ડેટા તો હતાં જ, જે મને
હાઉસ ઑવરસાઈટ માટે જોઈતાં હતાં, સાથેસાથે એમાં બધી કિમિટનાં ડેટા
હતાં, જે 600 થી પણ વધુ કલાકોનાં બર્ોડકાસ્ટ -ક્વાિલટીનાં વીિડયો હતાં.
હુ તરત જ છ બ્લુ -રે રીડસર્ ખરીદી લાવ્યો અને મારા મૈક ડેસ્કટૉપ
પર લગાવી દીધાં. એક જ સમયે છ િડસ્કમાં ડેટા કૉપી કયર્ા અને એ
જ રાતે બાઈન્ડરને કુિરઅરથી વોિશંગ્ટન મોકલી દીધું. બીજે િદવસે મેં
એમને ફરી ફોન કયર્ો, એમનો આભાર માન્યો અને એમને સહજ પૂછ્યું
કે શું એમની પાસે આવાં કોઈ બીજાં વીિડયો છે. “ચોક્કસ, અમારી પાસે
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આવી ઘણી ચીજો છે. શું તમને હજી જોઈએ છે?” આમ, એમણે મને
વધુ એક બાઈન્ડર મોકલ્યું.
ગરમીની સંપૂણર્ ૠતુ દરમ્યાન એઓ મને વધુ ને વધુ બાઈન્ડસર્ મોકલતાં
રહ્યાં. હું એમને કૉપી કરીને પાછાં મોકલી આપતો. બધું કામ પતી ગયાં
પછી મેં વોિશંગ્ટનની િટિકટ ખરીદી અને એમને પૂછ્યું કે એમની પાસે
બીજું કોઈ કામ છે. જાણવા મળ્યું કે એમની પાસે ઘણી િડસ્ક ડર્ાઈવ
હતી, જે સાધનસામગર્ીઓના રૈકની પાછળ પડી હતી. એટલે મેં ફેડેક્સ
સ્ટોરમાંથી પેિકંગ ટેપ અને બૉક્સ ખરીદ્યાં અને બધી િડસ્ક રેબનર્
િબિલ્ડંગના ભોંયતળીયે લાવ્યો અને એમને િશિપંગ માટે પેક કરી દીધી.
ગર્ીષ્ષકાળના અંત સુધીમાં મારી પાસે કાંગર્ેસનલ સુનાવણીનો 14,000
કલાકનો વીિડયો હતો. ભિવષ્યની યોજનાઓ પર ચચર્ા કરવા સ્પીકરના
જનરલ કાઉિન્સલ સાથે મારી મુલાકાત થઈ. મેં કાંગર્ેસને 2.4
ગીગાબાઈટની લાઈનથી કેિપટોલના બેઝમેન્ટથી સી-સ્પેન (C-SPAN) સુધી
અને પછી એને ઈન્ટરનેટ 2 બેકબોન સુધી જોડવાનો પર્સ્તાવ રજૂ કયર્ો.
આમ કરવાથી કાંગર્ેસની કાયર્વાહી ને, 48 સમવતર્ી (Concurrent )
સુનાવણીનો બર્ોડકાસ્ટ -ક્વાિલટી વીિડયો એકસાથે સંપૂણર્ દેશમાં જોવા માટે
લાઈવ-સ્ટર્ીમ થઈ શકશે. આનાથી ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ,યુ ટ્યુબ, સ્થાિનક
ન્યૂઝ સ્ટેશનો અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા કાંગર્ેસની કાયર્વાહી જોઈ
શકાશે.
ડેિડકેટેડ હાડર્વેયર ઈનકોડસર્ અને ઈથરનેટ િસ્વચ પર મેં 42,000 ડૉલર
ખચર્ કયર્ા, જે બીજાં કામો માટે હતાં. આ બધું મેં એક રૈક (rack)
પર લગાવી દીધું અને આ સેટઅપનાં ફોટોગર્ાફ્સ મારી સાથે લઈ ગયો.
મેં એમને કહ્યું કે આને માટે સરકારે કોઈ ખચર્ નહીં કરવો પડે કેમ
કે હાડર્વેર પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે અને માતર્ 90 િદવસોમાં આ આખું કામ
પૂરું થઈ શકે છે. પછી ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ થઈ જશે.
અમે યુ.એસ. કેિપટોલના બેઝમેન્ટના એ સ્થાનને બરાબર જાણતાં હતાં ,
જ્યાંથી હાઉસ બર્ોડકાસ્ટ સ્ટૂિડયોથી આવતાં ફાઈબર વીિડયો ફીડ્સને જોડી
શકતાં હતાં. અમારી િમિટંગ સપ્ટેમ્બર 2011માં થઈ અને મેં ત્યાંનાં
સ્ટાફને કહ્યું કે જ્યારે કાંગર્ેસનું બીજું સતર્ શરૂ થશે, જાન્યુઆરી 2012
સુધીમાં આ ચાલુ કરી દેશું અને એમનાં પર્મુખનાં િકર્યાશીલ નેતૃત્વમાં
એક નવા યુગનો આરંભ થશે. મેં એમને કહ્યું કે જો એઓ
અમેિરકાનાં ન્યુઝ રૂમ્સમાં સીધો જ હાઈ િરઝોલ્યુશન વીિડયો લાવી શકે
તો એ દેશનાં દરેક સ્થાનીય ટી.વી. સ્ટેશનો પર દેખાઈ શકશે. મેં આને
પિબ્લક -પર્ાઈવેટ ભાગીદારીનું કામ કહ્યું, જે બધાં માટે લાભદાયી હતું.
જ્યારે હું ઓિફસમાં હતો ત્યારે મેં સ્પીકરના સ્ટાફને એકાંતમાં કહ્યું કે
હાઉસ સ્ટૂિડયોએ ભૂલથી મને કાંગર્ેસનાં બધાં દસ્તાવેજો મોકલી દીધાં છે.
એમને આશ્ચયર્ થયું કારણ કે એમણે િવચાયર્ુ હતું કે હું એક જ
કિમિટનું કામ કરી રહ્યો હતો. મેં એમને સૂચવ્યું કે આ િવષયમાં
અમારી વચ્ચે કોઈ ઔપચાિરક સમજૂતી નથી અને આ સરકારી કામ
હતું અને પિબ્લક ડોમેનમાં હતું, એટલે જો હું આ ડેટા પોસ્ટ કરું તો
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કદાચ કોઈને વાંધો ન હોય. મેં એમને રૈક્સનાં ફોટોગર્ાફ્સ પણ બતાવ્યાં,
જે મેં બનાવડાવી હતી. સાથે જ ઘણાં િવસ્તૃત ચાટ્સર્ અને ટેબલ્સ પણ
આપ્યાં.
આવું કાયર્ક્ષેતર્ એક રોચક િવષય છે. કાંગર્ેસની લાયબર્ેરીમાં િવસ્તૃત (અને
મોંઘી ) ઑિડયો-વીિડયો સુિવધા છે, જે વિજર્િનયામાં બનાવવામાં આવી છે.
બર્ોડકાસ્ટ સ્ટૂિડયો અને પર્શાસિનક તંતર્માં ઘણાં કમર્ચારીઓ કામ કરે છે.
લાયબર્ેરીનાં કમર્ચારીઓએ આ વાત બહુ ગંભીરતાપૂવર્ક માનતાં હતાં કે આ
કામ એમનું જ છે અને અંતતઃ એઓ પોતે જ આ કામ કરશે અથવા
જ્યારે એઓ કામ શરૂ કરશે તો કામ બહુ બહેતરીન હશે. ગમે તે
હોય, પણ એ સ્પષ્ટ હતું કે એઓ નહોતાં ચાહતાં કે હું આ કામ
કરું.
એટલે, એમણે મને આ કામથી એકદમ દૂર કરી દીધો. હાઉસ
એડિમિનસ્ટર્ેશનની કિમિટનાં ચેયરમેન કાંગર્ેસમેન લૂંગર્ેને એક આદેશ બહાર
પાડ્યો કે મને કોઈ ડેટા ન આપવામાં આવે. લાયબર્ેરીએ વાસ્તવમાં બહુ
િનમ્ન-બર્ૈંડિવટ્થ (low -bandwidth) નું સ્ટર્ીિમંગ સોલ્યુશન સ્થાિપત કયર્ુ અને
એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું કે સંપૂણર્ આકર્ાઈવ સાવર્જિનક રૂપે
ઉપલબ્ધ ન થઈ જાય. એઓ પહેલાં જે કરતાં હતાં, એનાથી તો આ
સારું હતું પણ વાસ્તવમાં બહુ ખરાબ હતું. મારી પાસે કોઈ કામ નહોતું,
હાડર્વેયરનો ભંગાર માથે પડ્યો, જે છ વષર્ો પછી સ્થાનીય ડમ્પ પર ઈ-
સાઈકિલંગ માટે આપી દીધો. કેટલી બરબાદી!
સૌથી વધુ િવિચતર્ ક્ષણ એ હતી, જ્યારે હું હાઉસ એડિમિનસ્ટર્ેશનની
કિમિટનાં વકીલોને મળ્યો. એમણે એક કાગળ કાઢ્યો, એક કરારનો
કાગળ, જેમાં લખ્યું હતું કે જે ડેટા મારી પાસે હતો, એનો હું ઉપયોગ
કરી શકું છું, પણ કિમિટનાં વીિડયો િરલીઝ કરતાં પહેલાં મારી પાસે એ
કિમટીનાં ચેરમેનની અનુમિત હોવી જોઈએ. એઓ ઈચ્છતાં હતાં કે હું
આ કરાર પર સહી કરું પણ મેં ઈનકાર કરી દીધો.
મારો 14,000 કલાકનો વીિડયો હવે ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર હતો અને હું
આ વીિડયો ગમે ત્યારે જોઈ શકું છું અને એના માધ્યમથી મેં 6390
સુનાવણીઓ માટે મેટાડેટા પણ બનાવ્યો. મેં હાઉસ સાથે કરેલાં ઈ-મેઈલ
અને પતર્ાચાર પણ પોસ્ટ કયર્ા, એ મૂખર્તાપૂણર્ કરાર પણ ,જેના પર મેં
સહી નહોતી કરી.

ન્યાયાલયોએ અમારા માટે એફન્યાયાલયોએ અમારા માટે એફ.બીબી.આઈઆઈ.  (  FBI) ને બોલાવી ને બોલાવી.
વીિડયો પર કામ કરવાનું મજેદાર હતું, પણ આ મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
નહોતો. મારે તો કાનૂન પર ધ્યાન આપવાનું હતું. કાનૂનના અધ્યયનથી
જ મને નાગિરક પર્િતકારના ઈિતહાસની િવસ્તૃત જાણકારી મળી. મેં
કાનૂનના કેસથી શરૂઆત કરી. હાવર્ડનાં પર્ોફેસર લેરી લેિસંગ સાથે કામ
કરીને મેં યુ.એસ.કોટર્ ઑફ અપીલ્સનાં બધાં જૂનાં મામલાઓ િવકર્ેતા
પાસેથી ખરીદ્યાં અને નેટ પર મૂકી દીધાં. આ કામમાં અમારા 600,000
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ડૉલર ખચર્ થયાં. પરંતુ પહેલી વાર લોકોને આ સુિવધા મળી કે ઈન્ટરનેટ
પર આ બધાં મામલા િનઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ હતાં. આ યોગ્ય જ હતું.
યુ.એસ. કોટર્ ઑફ અપીલ્સ પછી, મેં યુ.એસ.નાં િજલ્લા ન્યાયાલયો પર
ધ્યાન આપ્યું, જે “પેસર” (PACER- Public Access to Court Electronic
Records) નામની એક િસસ્ટમ ચલાવે છે, જે બર્ીફ, અિભપર્ાયો, ડૉકેટ્સ
અને અન્ય સામગર્ી ઉપલબ્ધ કરાવી આપે છે, પણ એના માટે પર્િત પૃષ્ઠ
8 સેન્ટ આપવા પડે છે (આજકાલ પર્િત પૃષ્ઠ 10 સેન્ટ). મને આ બહુ
મૂખર્તાપૂણર્ લાગ્યું, એટલે મેં “પેસર” નાં દસ્તાવેજોને િરસાયકિલંગની
િસસ્ટમ બનાવી, જેમાં વારંવાર પૂછાતાં પર્શ્નોના (frequently asked questions
about PACER) સેટ મૂક્યાં. આ િસસ્ટમ બનાવવામાં ઘણી આિથર્ક અને
ટેકિનકલ ખામીઓનો સામનો કરવો પડ્યો.
આ 2008 સાલની વાત છે. એક વાર અચાનક મારા ફોનની ઘંટડી વાગી.
સામે લાઈન પર એમ.આઈ.ટી. (MIT) નો એક છાતર્ સ્ટીવ શુલ્ટ્ઝ અને
એનો િમતર્ આરોન સ્વાટ્ઝર્ પણ હતો. હું આરોનને ત્યારથી ઓળખું છું
જ્યારે એ 12 વષર્નો હતો. એ લૈરી લેિસ્સંગનો છાતર્ હતો અને ઉદ્યોગ
-િમલન (Industry get together) સમારંભમાં ઘણી વાર હાજર રહેતો હતો.
આરોને મારી સાથે આઈ.આર.એસ. (IRS) જેવાં ઘણાં મામલાઓમાં કામ
કયર્ુ હતું. એણે મારી પૂવર્ પત્ની રેબેકા મલામુદ સાથે પણ કામ કયર્ુ
હતું, જ્યારે એ ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ માટે ઓપન લાયબર્ેરી િસસ્ટમનું
સંચાલન કરતી હતી.
આરોનને મારો FAQ (frequently asked questions ) બહુ પસંદ પડ્યો.
અને એણે વ્યાપક સ્તર પર િરસાયકિલંગ માટે લાયબર્ેરીનો ઉપયોગ
કરવાનો િનણર્ય કયર્ો. સ્ટીવે એક સાધારણ “પેસર” કર્ૉલર (crawler) લખ્યો
હતો અને આરોન એનો પર્યોગ કરવા ઈચ્છતો હતો. અદાલતોએ દેશભરનાં
20 પુસ્તકાલયોમાં એક પર્યોગાત્મક સેવા શરૂ કરી હતી, એ જાણવા માટે
કે શું “સામાન્ય” લોકો “પેસર” નો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. એક રીતે
આ કાંગર્ેશનલ અિધકારીઓનાં અત્યિધક દબાણ સામે અદાલતો દ્વારા થોડું
ઝૂકવા જેવું હતું. કાંગર્ેસનલ અિધકારીઓ એ જાણવા માગતાં હતાં કે
એમને “પેસર” િવશે પૃચ્છા કરતા લોકોનાં આટલાં પતર્ો કેમ મળે છે.
અદાલતોએ િવચાયર્ુ કે 2 વષર્ની પાયલટ તપાસ (Pilot investigation )
િવલંબ કરવાની આસાન રીત છે.
આરોને સ્ટીવનો કોડ લીધો અને એક લાંબો કર્ૉલર લખ્યો. એના
ધ્યાનમાં આવ્યું કે લાયબર્ેરી િસસ્ટમની અંદર જવા (access) ના
અિધકારની પર્િકર્યા “કુકી” (cookie ) પર આધાિરત છે. એનો અથર્ એ કે
જ્યારે સપ્તાહની શરૂઆતમાં લાયબર્ેિરયન િસસ્ટમ પર એક વાર લૉગ-ઈન
કરે પછી િતકડમ કરીને, કોઈ પણ એક સપ્તાહ સુધી મફતમાં પેસરનો
ઉપયોગ કરી શકે. હું હજી સુધી એ ચોક્કસ પણે સમજી નથી શક્યો
કે આરોને અહીં શું કયર્ુ હતું પણ મને લાગે છે કે એણે સપ્તાહમાં
એક વાર પોતાના ખાસ દોસ્તને સેકર્ામેંટો લાયબર્ેરીમાં મોકલ્યો અને એણે
ત્યાં “કુકી” કૉપી કરી અને એ “કુકી” આરોનને ઈ-મેલથી મોકલી દીધી.
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આ રીતે એને એક આખા સપ્તાહ માટે “કુકી” મળી ગઈ, જેનો
ઉપયોગ કરીને એ િસસ્ટમ કર્ોલ કરી શક્યો.
કેટલાંક મિહનાઓ પછી મને આરોન તરફથી એક ચીઠ્ઠી મળી, જેમાં
લખ્યું હતું કે એની પાસે અમુક ડેટા છે, શું એ મારા સવર્ર પર લૉગ-
ઈન કરી શકે છે. હું સામાન્ય રીતે આ અિધકાર કોઈને આપતો નથી,
વાસ્તવમાં મેં મારા િસસ્ટમ પર કોઈને ગેસ્ટ એકાઉન્ટ પણ નથી
આપ્યો,પણ આરોન ખાસ હતો એટલે મેં એને એકાઉન્ટ આપ્યો અને
કંઈ વધારે િવચાર ન કયર્ો. ત્યાર બાદ, લગભગ એક મિહના પછી અમે
જોયું કે એણે 900 ગીગાબાઈટ્સથી પણ વધુ ડેટા અપલૉડ કયર્ો હતો.
આ બહુ વધારે હતો. પણ એ ઘણો હોિશયાર હતો એટલે મને એ
વાતથી બહુ આશ્ચયર્ ન થયું. મેં આ વાતની નોંધ લીધી અને ફરી એના
િવશે િવચાર ન કયર્ો કારણ કે અમારી પાસે પયર્ાપ્ત િડસ્ક સ્પેસ
ઉપલબ્ધ હતી.
વળી, ફોનની ઘંટડી વાગી. આરોન લાઈન પર હતો. સરકારે અચાનક
પર્યોગાત્મક લાયબર્ેરી િસસ્ટમ બંધ કરી દીધી હતી અને નોિટસ જાહેર
કરી હતી કે એમની િસસ્ટમ પર હુમલો થયો છે અને એમણે
એફ.બી.આઈ.ને ફોન કયર્ો. એમણે 20 લાયબર્ેરીનો સંપૂણર્ પર્યોગ બંધ કરી
દીધો. એઓ કહી રહ્યાં હતાં કે એમની િસસ્ટમને “હૈક”કરવામાં આવી છે.
આ ગંભીર વાત હતી.

...

ત્યાર બાદ બે વાત બની.. પહેલી, હું વકીલ પાસે ગયો અને આરોનને
પણ વકીલ શોધવાનું કહ્યું. જે પણ કંઈ થયું હતું, એના પર અમે
ધ્યાનથી િવચાર કયર્ો અને અંતતઃ મારો અિભપર્ાય હતો કે અમે કંઈ જ
ખોટું નથી કયર્ું. અમે કોઈ પણ સમજૂતી અથવા સેવાની શરતોનું
ઉલ્લંઘન નથી કયર્ું. હા, એ વાત જરૂર હતી કે અદાલતોને એ વાતનો
અંદેશો નહોતો કે કોઈ પિબ્લક ટિમર્નલથી 900 ગીગાબાઈટ ડેટા પર્ાપ્ત
કરી લેશે. પણ, જેમ મેં એફ.બી.આઈ.ને કહ્યું હતું, “કોઈ નોકરશાહને
આશ્ચયર્માં મૂકવા, એ કોઈ અપરાધ નથી.” આ પિબ્લક ડેટા હતો અને
અમે પિબ્લકને આપવામાં આવેલી સુિવધા વડે જ પર્ાપ્ત કયર્ો છે. અમે
િનદર્ોષ છીએ.
બીજી વાત એ થઈ કે મેં હવે ગોપનીયતા અિતકર્મણ ( Privacy
violations ) માટે આ ડેટાને બહુ જ ધ્યાનથી ચકાસવાનું શરૂ કયર્ુ. મને
એમાં હજારો દસ્તાવેજો એવાં મળ્યાં, જે અદાલતના િનણર્યોની િવરુદ્ધ
જઈને વ્યિક્તગત માિહતી આપતા હતાં, જેમ કે સામાિજક સુરક્ષા નંબર,
નાના બાળકોનાં નામ, ગોપનીય સૂચનાઓ આપનારાંનાં નામ, કાનૂની
અિધકારીઓનાં ઘરોનાં સરનામાં, િચિકત્સા સંબંધી વ્યિક્તગત અવસ્થાનું વણર્ન
વગેરે, જે હરિગજ પર્ગટ ન થવું જોઈતું હતું.
આ કામ કરવામાં મને બે મિહના લાગ્યાં. ઓિડટ પિરણામો લખવામાં
આવ્યાં અને પર્માિણત (certified) પતર્ો િડિસ્ટર્ક્ટ કોટર્નાં 32 મુખ્ય
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ન્યાયાધીશોને મોકલવામાં આવ્યાં. શરૂમાં તો એમણે આ પિરણામોની
અવગણના કરી. પણ, હું એમને વારંવાર મોકલતો ગયો. જ્યારે તર્ીજી વાર
મેં એમને નોિટસ મોકલી તો એના ઉપર મેં લાલ શાહીથી “તર્ીજી અને
અંિતમ નોિટસ” નો સ્ટેમ્પ લગાવી દીધો. મેં યુ.એસ. િડિસ્ટર્ક્ટ કોટર્ના
મુખ્ય ન્યાયાધીશને જરા ઉદ્ધત પતર્ મોકલ્યો હતો પણ એનાથી આ મુદ્દા
પર એમનું ધ્યાન િનિશ્ચત જ ગયું.
યુ.એસ. સીનેટે પણ આની નોંધ લીધી અને યુ.એસ.ની ન્યાિયક પિરષદને
બહુ સખ્ત શબ્દોમાં પતર્ મોકલ્યો. કોટેર્ એમની ગોપનીયતાની પર્થા (privacy
practices) માં કેટલાંક ગૌણ બદલાવ કયર્ા અને કેટલાંક ન્યાયાધીશો આ
મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેવા માંડ્યાં, જેનો શર્ેય એમને જાય છે. જો કે,
આનાથી અમને કોઈ લાભ ન થયો. િનઃશુલ્ક પહોંચ (free access) માટેનો
પાયલટ પર્યોગ સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો. અદાલતોએ એમનાં ભાવ પણ
વધારી દીધાં.
એફ.બી.આઈ. એ આરોનના ઘર પર જાપ્તો રાખ્યો અને એની સાથે વાત
કરવાની કોિશશ કરી પણ એણે ઈન્કાર કરી દીધો. પછી એફ.બી.આઈ.એ
કોટર્ને કહ્યું કે અમે કંઈ જ ખોટું નથી કયર્ુ. ત્યાર બાદ, ન્યૂયોકર્
ટાઈમ્સમાં લેખ પર્કાિશત થયા પછી ન્યાયાલયે એફ.બી.આઈ. ને ફરી
બોલાવી અને આ મામલે હજી એક વાર નજર રાખવા કહ્યુ. ફરી કંઈ
ન મળ્યું એટલે એફ. બી. આઈ. એ ન્યાયાલયોને િવનંતી કરી કે આ
મામલો અહીં જ ખતમ કરી દેવામાં આવે.

…

આ વાત ત્યારની છે ,જ્યારે મેં નાગિરક પર્િતકારનું ગંભીરતાથી અધ્યયન
કરવાનું શરૂ કયર્ુ. હું જાણતો હતો કે અમે એવા જોખમોનો સામનો
નહોતાં કરી રહ્યાં , જેવાં જોખમોનો સામનો ગાંધી અને માિટર્ન લ્યુથર
િકંગે કયર્ો હતો. મને કોઈ કાનૂની અિધકારી કે સતકર્તા અિધકારી
તરફથી શારીિરક નુકસાનની ધમકી નહોતી મળી. સામાિજક ન્યાય માટે
લડતની સરખામણીમાં કાનૂની સાિહત્ય સુધી પહોંચનો સંઘષર્ બહુ નાનો
સંઘષર્ છે. આ જનતા માટે આઝાદીની લડત જેવી લડત નથી.
પરંતુ અમારો પર્યાસ તો િસસ્ટમની કાયર્શૈલીને બદલવાનો હતો અને હું
જાણતો હતો કે અમારી અગાઉ જેઓ િવિભન્ન સંઘષર્ોમાંથી પસાર થયા
હતાં, એમની પાસેથી અમારે ઘણું શીખવાનું હતું. હું એ બાબત પણ વધુ
જાણવા માગતો હતો કે બદલાવ પર્ભાવશાળી કેવી રીતે થઈ શકે. િદવાલ
સાથે માથું અથડાવીને કે પવનચક્કીને નમાવીને કંઈ નહીં થાય. હું એ
જાણવા માંગતો હતો કે ભૂતકાળમાં બદલાવ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો
હતો, વતર્માન િવશેની ફિરયાદોથી આગળ વધીને ભિવષ્યમાં બદલાવ કઈ
રીતે લાવી શકાય.
મારું આ અધ્યયન 2011 થી વધુ ગહન થતું ગયું. હવે હું કાનૂનના
કેસ પર કામ નહોતો કરી રહ્યો અને કાનૂન દ્વારા આવશ્યક ટેકિનકલ
માનકો પર ધ્યાન કેંિદર્ત કરવાનું શરૂ કયર્ુ. જે િનજી પાટર્ીઓ એમ
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માનતી હતી કે આ કાનૂનો પર એમનું સ્વાિમત્વ છે, એમની લાખો
ડૉલરની આવક જોખમમાં હતી અને એઓ સંઘષર્ કરવા તૈયાર હતાં .
મારા પર ક્યારેય કેસ નથી થયો, પરંતુ મને ખબર હતી કે આ
ગેરલાભદાયી માનક સંગઠનોમાંથી કેટલાંક બહુ ગુસ્સે છે અને બદલાવને
કોઈ પણ રીતે રોકવા ઈચ્છતાં હતાં.
આ દરમ્યાન કંઈક એવું થયું કે આરોનની ધરપકડ થઈ. એણે
જે.એસ.ટી.ઓ.આર. (JSTOR) નામની િસસ્ટમમાંથી ઘણાં િવદ્વતાપૂણર્ લેખો
ડાઉનલૉડ કયર્ા હતા. આ કામ એણે એમ.આઈ. ટી.માંથી જ કયર્ુ, જ્યાં
એને અિતિથ િવશેષાિધકાર (Guest privilege) પર્ાપ્ત હતો. એમ.આઈ.ટી.એ
પોલીસ બોલાવી. સામાન્ય રીતે આરોન જેવાં, પોતાની ઉંમર કરતાં વધુ
હોિશયાર િવદ્યાથર્ીઓને આવી િસ્થિતમાં બોલાવીને સમજાવવાનો પર્યત્ન કરવો
જોઈએ. મેં મારા િમતર્ જેફ િશલ્લરને ફોન કયર્ો, જે એમ.આઈ.ટી.
નેટવકર્ ચલાવતાં હતાં. એમણે પણ એમ જ કહ્યું. જો કે હવે આ
મામલો એના હાથમાં નહોતો કારણ કે કોઈ બીજું આ નેટવકર્ ચલાવી
રહ્યું હતું. વળી, એક વાર પોલીસ બોલાવવામાં આવી પછી કંઈ કરી ન
શકાય. જે થઈ ગયું, એ થઈ ગયું.
પોલીસે એને યુ.એસ. એટનર્ીને સોંપી દીધો. એટનર્ી આ કેસને એક
ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કરવા ઈચ્છતા હતાં એટલે એમણે આરોન પર 13
ગંભીર આરોપો મૂક્યાં. આ આરોપો સાિબત થાય તો બહુ મોટો દંડ અને
વષર્ોની જેલ થઈ શકે. મને આરોન માટે સૌથી મોટો ડર એ હતો કે
આવાં ગંભીર આરોપો સાિબત થવાથી એ પોતાના મતદાનનો અિધકાર ખોઈ
બેસશે. એક તથાકિથત હૈકર છૂટ્યા પછી પણ કમ્પ્યૂટર અને ઈન્ટરનેટનો
ઉપયોગ ન કરી શકે, આ શરત લાગૂ કરવામાં આવે છે. આરોન જેવાં
વ્યિક્ત માટે આ બહુ ડરામણું હતું. યુ.એસ. એટનર્ી આ મામલાને પિરણામ
સુધી પહોંચાડવા કિટબદ્ધ હતાં. એમણે આરોનના એટનર્ીને કહ્યું કે
આરોનને જેલની સજાથી બચાવવા માટે એઓ કોઈ પણ પર્કારના પ્લી
બાગેર્ન (plea bargain) સોદા માટે તૈયાર નથી.
આરોનનો અપરાધ એટલો જ હતો કે એણે ઘણાં લેખો ડાઉનલૉડ કયર્ા
હતાં. જે.એસ.ટી.ઓ.આર.(JSTOR) સિવર્સ પર ડાઉનલૉડની પરવાનગી હોય
છે.કોઈ પણ છાતર્ કેમ્પસ-વાઈડ સિવર્સ અંતગર્ત, જે.એસ.ટી.ઓ.આર. જનર્લ
લેખ વાંચી શકે છે. સમસ્યા એ હતી કે આરોન આ લેખો બહુ ઝડપથી
વાંચતો હતો. હજી પણ હું મૂંઝવણમાં છું કે આ મામલો કિથત અપરાધ
કેવી રીતે થઈ ગયો.
આરોને આ લેખો કયાંય રીલીઝ નહોતાં કયર્ા. જો કે યુ.એસ. એટનર્ીને
િવશ્વાસ હતો કે એ રીલીઝ તો થશે જ. મને િવશ્વાસ નહોતો. જ્યારે
આરોને પેસર દસ્તાવેજો ડાઉનલૉડ કયર્ા, એણે મને સ્કર્બ કરીને રીલીઝ
કરવા માટે આપ્યા હતાં. એ સવર્ર નહોતો ચલાવતો એટલે મારા કે
બર્ૂસ્ટર જેવાં લોકો પર આવા કામ માટે િનભર્ર હતો. હજી સુધી
જે.એસ.ટી.ઓ.આર. ડેટા રીલીઝ કરવા માટે એણે કંઈ જ કયર્ુ નહોતું.
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કદાચ ભિવષ્યમાં એ બધાં લેખો રીલીઝ કરત,પણ એ વાતની કોઈ
સાિબતી નહોતી અને મારા જેવા કોઈ વ્યિક્ત કે નેટ પર કામ કરનારા
અન્ય દોસ્તોમાંથી કોઈના સાથ િવના એ આ કામ ન જ કરી શક્યો
હોત.
પહેલાં એણે પિશ્ચમના ઘણાં લૉ જનર્લ ડાઉનલૉડ કયર્ા હતાં પણ એ
બધાં પણ એણે રીલીઝ નહોતાં કયર્ા. એને બદલે એણે લેખોનું ડેટા
િવશ્લેષણ કયર્ુ અને એક િનણર્ાયક પેપર (Seminal paper) નું સહ-લેખન
કયર્ુ , જેમાં દશર્ાવવામાં આવ્યું કે કાનૂનના પર્ોફેસરો ઘણીવાર કૉપર્ોરેટ
કંપનીઓ પાસેથી અનુદાન મેળવીને એમના મુદ્દાને અનુકૂળ લેખો લખતાં
હતાં, જેમ કે પર્દૂષણ માટે કાનૂની જવાબદારી, અને પછી આ લેખો કોટર્
કેસોમાં એમના તરફથી વાપરવામાં આવ્યાં.
આરોને અમારાં બંનેના ઘિનષ્ઠ િમતર્ ક્લે જોનસનને કહ્યું કે એ
પયર્ાવરણ પિરવતર્ન સંશોધનમાં ભર્ષ્ટાચારની સાિબતીઓ માટે
જે.એસ.ટી.ઓ.આર.નાં લેખોનું િવશ્લેષણ કરવાનો હતો. આરોનની ધરપકડ
પછી ,ઘણાં વષર્ો બાદ ક્લેને એનાં શબ્દો યાદ હતાં, “એમાં કોઈ શંકા
નથી કે ડેટા િનઃશુલ્ક હોવો જોઈએ પણ હું માતર્ પયર્ાવરણ પિરવતર્ન
સંબંધી લેખોને મળેલાં અનુદાનનું નગ્ન િવશ્લેષણ કરવા માંગુ છું.” આવું
આરોન જ કહી શકે.
આરોનની ધરપકડ અને ટેકિનકલ માનકોના મુદ્દે મારા ગહન અધ્યયનને
લીધે હું આરામથી સૂઈ નહોતો શકતો અને કેટલીય રાતો મેં વાંચીને
પસાર કરી. જ્યારે 2013 માં આરોને આત્મહત્યા કરી, તો ઈન્ટરનેટ પર
કામ કરનારાં બધાં લોકોએ શોક મનાવ્યો, ખાસ કરીને અમારાં જેવાં
લોકોએ ,જેમને એની સાથે કામ કરવાનો અવસર અને ગૌરવ પર્ાપ્ત થયું
હતું. હજું પણ મને એના જવાનું દુઃખ છે.

િહંદ સ્વરાજિહંદ સ્વરાજ
ગાંધીએ સન 1909 માં ‘િહંદ સ્વરાજ’ પુસ્તક લખ્યું હતું. તેઓ લંડનથી
સ્ટીમરમાં પાછાં ફરી રહ્યાં હતાં અને દિક્ષણ આિફર્કામાં વધુ ગંભીરતાથી
મુદ્દાઓ ઉઠાવવાના હતાં. એમનું સત્યાગર્હ આંદોલન શાનદાર રીતે સફળ
રહ્યું હતું પણ એ સફળતા અત્યંત કષ્ટ અને બિલદાન આપીને મળી
હતી. મને લાગે છે કે ગાંધીજી જે વાતો પર િવશ્વાસ કરતાં હતાં, એ
વાતો એઓ પોતે સ્પષ્ટ સમજવા માંગતા હતાં. એસ.એસ. િકલ્ડોનન કૈસલ
નામક જહાજની સફર દરમ્યાન તેઓ નવ િદવસો સુધી સતત લખતાં
રહ્યાં. જ્યારે એમના જમણા હાથમાં પીડા શરૂ થતી, તો તેઓ ડાબા
હાથે લખવા માંડતાં. જ્યારે એમણે આ પુસ્તક પર્કાિશત કયર્ુ તો આવરણ
પર મોટાં અક્ષરોમાં લખ્યું હતું, “કોઈ અિધકાર આરિક્ષત નથી.” (No
Rights Reserved)
આ પુસ્તક એકદમ અલગ છે પણ િવદ્વતાપૂણર્ છે. ગાંધીજી પાસે ઘણાં
િવચારો (ideas) હતાં, જેમાંથી કેટલાંક એમના િમતર્ોને તકર્સંગત લાગતાં
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હતાં, તો કેટલાંક નહોતાં લાગતાં. નહેરૂ અને ટાગોરને આ પુસ્તક કદી
પસંદ નહોતું પડ્યું. આ પુસ્તકમાં કેટલાંક એવાં િવચાર છે, જે આજે
મને મૂખર્તાપૂણર્ લાગે છે, જેમ કે “હોિસ્પટલ પાપોના પર્સાર માટેનાં
સંસ્થાન છે.” પરંતુ આ કઠોર વાક્ય પછી પણ, આપણે એ સ્વીકાર કરવું
પડશે કે બાપૂનાં િવચારોમાં દમ હતો. ભલે તમે પુસ્તકના દરેક શબ્દનું
સમથર્ન ન કરતાં હો, પણ એમાં ગાંધીજીના મત અનુસાર ભારતની અને
ભારતીયોની સમસ્યાઓનું સંપૂણર્ વણર્ન છે અને એ સમસ્યાઓના
િનવારણનાં િવશ્વસનીય િસદ્ધાંતો પણ આપવામાં આવ્યાં છે.
ગાંધીજીએ એક ઉત્તર આપ્યો હતો. એવું હોઈ શકે કે આ સાચો ઉત્તર
ન હોય, પણ િનઃસંદેહ આ એકમાતર્ ઉત્તર ન હતો. પણ આ સુસંગત
ઉત્તર હતો અને કદાચ આ ઉત્તર, િવશ્વમાં બુિનયાદી પિરવતર્ન કેવી રીતે
લાવી શકાય, એ િવશે એમનું પહેલું સંપૂણર્ િનવેદન હતું. એઓ િનિશ્ચત
આ વાતને વારંવાર કહેતાં રહ્યાં કે કે એ પિરવતર્ન કેવી રીતે લાવી
શકાય અને એમનાં લેખનનાં 100 સંકિલત ખંડો એ દશર્ાવે છે કે
એમનું લેખન અસાધારણ હતું અને એમનાં િવચારો કેવી રીતે િવકિસત
થયાં. પરંતુ મારા માટે ‘િહંદ સ્વરાજ’નું સ્થાન મારાં પુસ્તકોની અલમારીમાં
િવિશષ્ટ રહેશે કેમ કે આ પુસ્તક એક શિક્તશાળી સંદેશનું પર્કાિશત રૂપ
છે. એ પુસ્તકની શિક્ત દશર્ાવે છે અને એ પણ દશર્ાવે છે કે દરેક
વ્યિક્તએ િવચારોને પર્સાિરત કરવા માટે મુદર્ક (િપર્ંટર) બનવું જોઈએ.
મેં જ્યારે પહેલી વાર ‘િહંદ સ્વરાજ’ પુસ્તક વાંચ્યું , ત્યારથી ”કોડ
સ્વરાજ” શબ્દો મારા મિસ્તષ્કમાં ઘુમરાયા કરતાં હતાં. િહંદ સ્વરાજ અથર્ાત્
ભારતીયોના સ્વશાસનનો િવચાર એક શિક્તશાળી અને મહાન લક્ષ્ય છે.
આ બહુ મહત્વાકાંક્ષી છે, પણ પર્ાપ્ય છે. આ વાસ્તિવક લક્ષ્ય છે,
મજબૂત પણ. સ્વતંતર્તાની લડતનાં મુખ્ય પર્તીકોમાં આ એક પર્તીક હતું.
શબ્દ સાથર્ક હોય છે અને જે લોકોએ િહંદ સ્વરાજ શબ્દો સાંભળ્યાં,
એમને માટે આ શબ્દોનો અથર્ િવિશષ્ટ બની ગયો. આ શબ્દો એક
મહાન અને સામૂિહક લક્ષ્યનું પર્તીક બની ગયાં.
ગાંધીજીએ આપણને અન્ય િસદ્ધાંતોનો પણ પિરચય કરાવ્યો છે. સત્યાગર્હ
એક સંઘષર્ છે, પણ એ કોઈ આડાઅવળા માગેર્ ચાલતો સંઘષર્ નથી, જે
કોઈ પણ સારા ધ્યેય માટે હોય. સત્યાગર્હ એક િવિશષ્ટ સંઘષર્ છે, જે
કોઈ વાસ્તિવક લક્ષ્ય માટે કરવામાં આવે છે, જેમ કે એક િવશેષ
અિધિનયમની અવજ્ઞા કરીને નમક બનાવવું.
સત્યાગર્હ માટે ઘણી તૈયારીની આવશ્યક્તા હોય છે. લોકોએ પોતાને આ
મુદ્દે િશિક્ષત કરવા પડે છે. સત્યાગર્હ માટે નૈિતક આધાર જરૂરી છેઃ
ગાંધીજીએ સમુદર્ તટ સુધી કૂચ કરતા પહેલાં વાઈસરૉયને પોતાના ઈરાદાની
સૂચના આપી હતી. સત્યાગર્હ હંમેશા પોતાના ધ્યેય પર કેંિદર્ત હોવો
જોઈએ. જેવું પહેલું લક્ષ્ય પર્ાપ્ત થઈ જાય, તો એને લંબાવવુ ન
જોઈએ. જીતની ઘોષણા પછી અન્ય લક્ષ્યની િદશામાં આગળ વધવું
જોઈએ. સૌથી વધુ મહત્વપૂણર્ વાત એ કે સત્યાગર્હનું આંદોલન એક
બહુ મોટા ધ્યેયના સંદભર્માં કરવું જોઈએ; જેમ કે સ્વરાજની પર્ાિપ્ત.
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આ ઉપદેશો ગાંધી દ્વારા દિક્ષણ આિફર્કા અને ભારતમાં પહોંચ્યાં. ગાંધી
દ્વારા મંડેલા અને કેિનયટ્ટા અને ન્કર્ૂમાહ સુધી પહોંચ્યાં અને સંપૂણર્
આિફર્કામાં એનો પર્સાર થયો. ગાંધીનાં આ ઉપદેશો િકંગ સુધી અને
અમેિરકામાં નસ્લભેદની નાબૂદીની લડત સુધી પહોંચ્યાં. આ ઉપદેશોએ
િવશ્વને બદલી નાંખ્યું.

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ, એક પર્તીક અને એક લક્ષ્ય રૂપે એક પર્તીક અને એક લક્ષ્ય રૂપ.ે
મારા માટે કોડ સ્વરાજનો અથર્ એ છે કે અમારા િનયમોનાં પુસ્તકો
ખુલ્લાં ( ઑપન) ઉપલબ્ધ હોવાં જોઈએ. ઈન્ટરનેટે િવશ્વને બદલી નાંખ્યું
છે અને ઈન્ટરનેટે ઓપન સોસર્ સોફ્ટવેર અને ઓપન પર્ોટોકોલ્સને કારણે
િવશ્વને બદલ્યું છે. બધાં જાણે છે કે ઈન્ટરનેટ કેવી રીતે કામ કરે છે.
માતર્ સાવર્જિનક રૂપે ઉપલબ્ધ પર્ોટોકોલ સ્પેિસિફકેશન્સ વાંચવા માટે એમણે
સમય આપવો પડશે.
ઈન્ટરનેટ કોઈ અિનવાયર્ પિરણામ નહોતું. 1980 ના વષર્માં જ્યારે મેં
ઈન્ટરનેટ પર કામ કરવાનું શરૂ કયર્ુ ત્યારે અલગ અલગ નેટવકર્ હતાં.
એક નેટવકર્ને ઈન્ટરનેશનલ ઓગેર્નાઇઝેશન ફૉર સ્ટૈન્ડડર્ાઈઝેશન અને
મોટા કોપર્ોરેટ અને સરકારી સંગઠનોની મદદથી િવકિસત કરવામાં આવ્યું
હતું. આને ઓપન િસસ્ટમ ઈન્ટરકનેકશન ( OSI) કહેવામાં આવતું હતું.
જે મૉડેલ એમણે અપનાવ્યું હતું, એ જ મૉડેલનો આજે પણ માનકૉના
સંગઠનો ઉપયોગ કરે છે. પર્ોટોકોલની િવશેષતાઓ એક િનયંિતર્ત પર્િકર્યા
અંતગર્ત તૈયાર કરવામાં આવ્યાં હતાં અને એનાં દસ્તાવેજો બહુ મોંઘા
હતાં અને એક િનજી સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલાં લાયસન્સ વગર
એની િનઃશુલ્ક કૉપી નહોતી બનાવી શકાતી.
હું એ સમય દરમ્યાન કોમ્પ્યુટર નેટવકર્ િવશે વ્યવસાિયક સંદભર્ પુસ્તકો
લખી રહ્યો હતો અને એના માટે મારે ઘણાં “OSI” દસ્તાવેજો ખરીદવાં
પડતાં હતાં. હું કોમ્પ્યુટર ટર્ેડ મેગેઝીન માટે કૉલમ પણ લખતો હતો
અને મારી ઘણી કૉલમોમાં મેં લખ્યું હતું કે માનકોની ઊંચી િકંમત અને
સંવૃત્ત પર્િકર્યા (closed process) આ નવી ટેકનોલોજીની સંભાવનાઓને નષ્ટ
કરે છે.
આ દરમ્યાન , એન્જીિનયસર્ના એક અનૌપચાિરક સમૂહે ઈન્ટરનેટ
એન્જીિનયિરંગ ટાસ્ક ફૉસર્ (આઈ.ઈ.ટી.એફ.) ગઠન કયર્ુ. આ સમૂહ સ્વ-
આયોજીત હતું અને એનાં બધાં પર્ોટોકોલ ઓપન અને િનઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ
હતાં. વધારે મહત્ત્વપૂણર્ એ હતું કે આ “વિકર્ંગ કોડ”ના િસદ્ધાંત પર કામ
કરી રહ્યું હતું . એનો અથર્ એ કે તમે સિમિટની બેઠકમાં ઈન્ટરનેટ
સંચાલનના કોઈ પણ પક્ષના માનકીકરણ (standardize ) માટે રજૂઆત ન
કરી શકો, જ્યાં સુધી તમે એને કાયર્ાિન્વત ન કયર્ુ હોય; જેમ કે ઈ-
મેલ હેડસર્ ( headers) ના ફોમેર્ટની રજૂઆત ત્યાં સુધી ન કરી શકો
,જ્યાં સુધી તમે ઈ-મેલ હેડસર્ના ફોમેર્ટને કોડ કરીને અમલમાં ન મૂક્યું
હોય. ઈન્ટરનેટ પર્ોટોકોલ એ ચીજો પર આધાિરત હતાં, જે વાસ્તવમાં
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લાગૂ થઈ શકતાં હતાં, જ્યારે ઓ.સી.આઈ. કોપર્ોરેટ એજન્ડા પર આધાિરત
હતો.
ઈન્ટરનેટ પર્ોટોકોલ પર મારું યોગદાન ઓછું છે પણ મેં આઈ.ઈ.ટી.એફ.
પર ઘણો સમય િવતાવ્યો અને પર્શાસનના મુદ્દાઓ પર કામ કયર્ુ. હું એ
ઉગર્ સુધારાવાદી (radicals ) સમૂહમાં હતો, જે એના પર્શાસનને િનપુણતાથી
િનયંિતર્ત કરીને એક બોટમ-અપ મૉડલ તરફ લઇ ગયાં અને એની
પર્શાસન પર્ણાલીને સરકારી પર્ાયોજકો(sponsors) ના િનયંતર્ણથી બચાવતા
રહ્યાં;જેમ કે અમેિરકા રક્ષા મંતર્ાલય અને બાકી અન્ય એજન્સીઓ જે
આજે પણ અમારી ઉપર પયર્વેક્ષી મંડળ (supervisory bodies) ,જેવાં કે
ઈન્ટરનેટ આિકર્ટેક્ચર બોડર્ની સ્થાપના કરી રહ્યાં હતાં.
અમે મૂળ િસદ્ધાંતો પર અડગ રહ્યાં; જેવી રીતે િમિટંગમાં ભાગ લેનારા
લોકો પોતાના અિભપર્ાયો વ્યક્ત કરે છે, પોતાના િનયોક્તાઓનાં (employers)
નિહ. આમાં કોઈ પણ ભાગ લઈ શકતા હતાં, કોઈ આવેદન કે
સભ્યપદ પણ નહોતું. મેં એ બાબત પણ ઘણો સમય િવતાવ્યો કે જે
આઈ.ઈ.ટી.એફ. ડેટાબેઝનું િનમર્ાણ થયું છે,એ દસ્તાવેજો કેવી રીતે ઉપલબ્ધ
થઈ શકે. આ માટે મેં મારા સહકમર્ી માશર્લ ટી. રોઝ સાથે મળીને
સંલેખન ભાષા (authoring language ) પર કામ કયર્ુ,જેનો ઉપયોગ આજે
પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ઈન્ટરનેટે ઓ.એસ.આઈ. િવરુદ્ધ લડત જીતી લીધી. અમે જોયું કે જ્યારે
પણ કોઈ મોટી સમસ્યા, જેનું સમાધાન અસંભવ લાગે, ત્યારે અમારું
ઓપન નેટવકર્ હંમેશાં એનો કોઈ ઉકેલ શોધી જ કાઢતું હતું. અચાનક
કોઈ નવો સ્નાતક િવદ્યાથર્ી કોઈ ઉપાય શોધી કાઢતો, જેથી ચીજો
બહેતર રીતે કરી શકાતી હતી. ઈન્ટરનેટની પર્ગિત આપણી બધી
કલ્પનાઓની સીમાઓ પાર કરી ચૂકી છે, પણ અમે ઓછામાં ઓછું એ
વાત પર ગવર્ કરી શકીએ કે એની પર્ગિતની રાહમાં અમે કોઈ અડચણ
નહોતી નાખી. ઓ.એસ.આઈ. ટીમે આ બોધ ન લીધો અને એઓ આજે
ઈિતહાસનાં પૃષ્ઠોમાં ફૂટનોટ માં સીિમત થઈ ગયાં છે.

…

‘કોડ સ્વરાજ’ ઈન્ટરનેટ માટે વાસ્તિવક રહ્યું છે, જો કે હજી પણ અમે
મોટી િદવાલોનો સામનો કરી રહ્યાં છીએ. જો તમે લાયનક્સ (Linux) નો
ઉપયોગ કયર્ો હોય, તો તમે એ જોઈ શકશો કે તમારા કોમ્પ્યુટરનું
સંચાલન કેવી રીતે થાય છે, પણ તમે તમારા આઈ ફોનના સોસર્ કોડને
જોઈ નિહ શકો. નેટનાં પર્ોટોકોલ સ્પેસીિફકેશન્સ ઓપન છે, પણ
આજકાલ સેવાઓ િવશાળ અને કેંિદર્ત ક્લાઉડ સેવાઓ પર સ્થાનાન્તર
થઈ રહી છે. અમે નેટ ન્યુિટર્લીટી માટે સતત સંઘષર્ કરી રહ્યાં છીએ.
અને ઈન્ટરનેટનો મોટો ભાગ ઓપન છે. આપણે એને આમ જ રાખવા
માટે લડતા રહેવું પડશે. હજી પણ ઈન્ટરનેટ પર નકલી સમાચારો,
એબ્યુસીવ બોક્સ અને નેટને ખરાબ કરવા માટે અનેક પર્પંચોના આકર્મણ
થઈ રહ્યાં છે, જેથી એનો િવધ્વંસ કરીને બંધ કરી શકાય.
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આપણે ઈન્ટરનેટને ઓપન બનાવવાથી વધુ મોટું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. આ
જ િસદ્ધાંતો જીવનનાં અન્ય ક્ષેતર્ોમાં પણ લાગૂ કરવાં જોઈએ. કોડ
સ્વરાજ કાનૂનના ક્ષેતર્માં પણ લાગૂ થાય છે. આપણે સાચી લોકશાહી કેવી
રીતે બની શકીએ, જો આપણા પર્શાસનનાં કાનૂનો અધૂરાં, ટેક્નોલોજીની
દર્િષ્ટએ તર્ુિટપૂણર્ અને મોંઘા હોય? આજે વકીલો પણ િવકર્ેતાઓ દ્વારા
સંચાિલત જૂની િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરવા બાધ્ય છે. એ કંપની જે
જ્યોિજર્યા લૉ સુધી પોતાની એકમાતર્ પહોંચનો દાવો કરે છે, એ
ટેિક્નકલ રૂપે તર્ુિટપૂણર્ સોફ્ટવેર અને અસંખ્ય શરતો માનવા બાધ્ય કરે
છે. એટલી હદ સુધી કે યુ.એસ. ફેડરલ કોટર્ જેવી પિબ્લક િસસ્ટમ સુધી
પહોંચ પણ એકદમ અપયર્ાપ્ત અને મોંઘા કૈશ (cash) રજીસ્ટરની પાછળ
છુપાયેલી છે, જેથી કોઈ પણ સાધારણ કામ કરવું પણ અસંભવ લાગે
છે, જેમ કે ગોપનીયતાના અિતકર્મણના અધ્યયન માટે બધાં જીલ્લા
ન્યાયાલયોની કાયર્વાહીઓને ડાઉનલૉડ કરવાનું કામ.
મારું માનવું છે કે કોડ સ્વરાજ ઈન્ટરનેટ અને કાનૂન િસવાય અન્ય
ક્ષેતર્ોમાં પણ લાગૂ થાય છે અને ટેકિનકલ માનકોની સ્વતંતર્તા માટે
અમારી લડત એનું ઉદાહરણ છે. આપણી દુિનયા વધુ ને વધુ ટેિક્નકલ
થતી જાય છે અને એ મહત્વપૂણર્ છે કે આપણે સમજી લઈએ કે
િવશ્વની મુખ્ય આધાર સામગર્ી ( infrastructure ) નું સંચાલન કેવી રીતે
થાય છે. માનકો આપણાં બધાંની સવર્સંમિત દશર્ાવે છે કે કામ કેવી રીતે
કરવું જોઈએ અને કોડ સ્વરાજ કહે છે કે જો કોઈ માનક બધાં
લોકો માટે વાંચવા અને એનું અથર્ઘટન કરવા ઉપલબ્ધ હોય તો એ
અથર્પૂણર્ છે. કોઈ પણ િનજી માનક િનજી કાનૂનની જેમ મૂખર્તાપૂણર્ જ
હોય શકે.
મને ઈલા ભટ્ટનાં શબ્દો યાદ છે, જે એમણે અમને કહ્યાં હતાં કે
આપણે આપણાં લક્ષ્યો પર્ત્યે આંકાક્ષાપૂણર્ હોવું જોઈએ.આપણે િવશ્વ શાંિત
માટે કામ કરવું જોઈએ, ભલે આપણને િવશ્વાસ ન હોય કે એવું તરત
થશે; ભલે આપણને એ િવશ્વાસ પણ ન હોય કે એવું ક્યારેય થશે. તો
પણ આપણે પર્યત્ન જરૂર કરતાં રહેવું જોઈએ.
જ્ઞાન સુધી પહોંચ એ પણ એક આકાંક્ષાપૂણર્ લક્ષ્ય છે. આપણે એના
માટે કામ કરવું જોઈએ. જેમ િહંદ સ્વરાજનું લક્ષ્ય ભારતનાં અન્ય
િવશાળ આકાંક્ષાપૂણર્ લક્ષ્યો સાથે સંલગ્ન હતું ; એવી જ રીતે, કોડ
સ્વરાજનું લક્ષ્ય પણ જ્ઞાનની સાવર્િતર્ક પહોંચની શોધ સાથે સંલગ્ન છે.
જો આપણી પાસે કોડ સ્વરાજ ન હોય તો આપણે ક્યારેય જ્ઞાન સુધી
પહોંચી નિહ શકીએ. જો આપણી પાસે કાનૂનનું ખુલ્લું (ઑપન) પુસ્તક
નિહ હોય, તો આપણે કયારેય માિહતીનું લોકશાહીકરણ નિહ કરી
શકીએ. આ વાત લોકશાહીમાં લોકો દ્વારા પોતાનું ભાગ્ય પોતાના
િનયંતર્ણમાં રાખવા િવશે છે.
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પારદશર્ી સરકાર પારદશર્ી સરકાર (ઑપન ગવમેર્ન્ટઑપન ગવમેર્ન્ટ)  :એક મંતર્એક મંતર્
બરાક ઓબામાએ કાયર્ભાર સંભાળ્યો, ત્યારે એક િદલચસ્પ ઘટના બની.
સરકારી માિહતી માટે મારી લડત િસિલકોન વૈલીમાં વષર્ો સુધી િવિચતર્
માનવામાં આવતી હતી. પણ ઓબામાએ સરકારને બહેતર બનાવવા માટે
પર્ોદ્યોિગકીની શિક્તનો ઉપયોગ કયર્ો, તો લોકોમાં પર્ોદ્યોિગકીની શિક્ત
પર્ત્યે આશાની એક લહેર ફેલાઈ ગઈ.ગૂગલ અને ફેસબુકનાં વિરષ્ઠ
એિન્જિનયરોએ વ્હાઈટ હાઉસમાં કામ કરવા માટે પોતાની આકષર્ક નોકરી
છોડી દીધી.
રાષ્ટર્પિતએ એક મુખ્ય ટેકનોલોજી ઓિફસર િનયુક્ત કયર્ો. હું એ તર્ણેય
લોકોને મારા િમતર્ માનું છું, જેમણે આ પદ સંભાળ્યુ હતું. દૂરદશર્ી
અિધકારીઓને સંપૂણર્ એજન્સીઓ ચલાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું; જેમકે
ડેિવડ ફેિરએરોને નેશનલ આકર્ાઈવનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. િરપિબ્લકન્સ
સભ્યો કાંગર્ેસ ચલાવી રહ્યાં હતાં, પરંતુ એવું લાગતું હતું કે એઓ પણ
પર્ોદ્યોિગકી અપનાવવા ઈચ્છે છે. મારા જેવો એક ઉદારવાદી આ વાતનો
સાક્ષી હતો. હું રૂિઢવાદી િરપિબ્લકન સિમિતના અધ્યક્ષ, કાંગર્ેસના સભ્ય
ડૈરેલ ઈસા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યો હતો. એ કામ હતું, કાંગર્ેસ
સંમેલનનાં અસંખ્ય િવિડયો સાવર્જિનક કરવાનું.
આંતરરાષ્ટર્ીય સ્તર પર વ્હાઈટ હાઉસ દ્વારા ઓપન ગવમેર્ન્ટની ભાગીદારી
માટે બહુ જ પર્યાસ કરવામાં આવ્યો. અસંખ્ય દેશોનાં અિધકારીઓ વારંવાર
મળીને ઓપન ગવમેર્ન્ટની યોજનાઓ અને લક્ષ્ય તૈયાર કરતાં હતાં.
યુ.એસ.માં દરેક ફેડરલ એજન્સીને ઓપન ગવમેર્ન્ટ યોજના બનાવવાનું
કહેવામાં આવ્યું. એજન્સીઓએ કેટલાં “ડેટા સેટ” સાવર્જિનક કયર્ા હતાં,
એના આધાર પર એમને શર્ેણી (rank) આપવાની શરૂઆત થઈ.
‘પારદિશર્તા’ શબ્દ એક મંતર્ બની ગયો અને ધ્યેય હતું , ‘ઑપન’ .
સરકારી સેવામાં અિધક સંખ્યામાં ટેકિનકલ િવશેષજ્ઞોને લાવવા માટે
યુ.એસ.સરકારે યુ.કે.ની એક અગર્ણી એજન્સી ગવમેર્ન્ટ િડિજટલ સિવર્સનું
અનુકરણ કયર્ુ, જે આધુિનક કોમ્પ્યુટર પર્ોગાિમંગને પર્ત્યક્ષ રૂપે ઑનલાઇન
સરકારી સેવાઓમાં લાવી રહ્યાં હતાં. આ નવી યુ.એસ. િડિજટલ સિવર્સ
સાથે જનરલ સિવર્સીઝ એડિમિનસ્ટર્ેશન િસ્થત “18F” નામનો એક અન્ય
સમૂહ જોડાઈ ગયો, જેમાં લગભગ 100 હોનહાર યુવા, અનુભવી ટેકિનકલ
િવશેષજ્ઞ હતાં. (સંગઠનનું આ અનોખું નામ એટલે પડ્યું કેમ કે એના
કાયર્ાલયની ઈમારત 18મી સ્ટર્ીટ અને F સ્ટર્ીટ ના ખૂણામાં િસ્થત હતી.)
આરોન સ્વાટર્ઝે એ સમયે એક લેખ લખ્યો હતો, જે મેં પિરિશષ્ટના
રૂપમાં સંલગ્ન કયર્ો છે. એણે ચેતવણી આપી હતી કે એકમાતર્ લક્ષ્ય
તરીકે પારદિશર્તા , એક ખોટું લક્ષ્ય છે; અને હું એની વાતથી સંમત છું.
વાસ્તવમાં મને બહુ ગુસ્સો આવતો, જ્યારે લોકો એમ કહેતાં કે હું
સરકારમાં પારદિશર્તા લાવવાના એકિનષ્ઠ લક્ષ્ય માટે જ કામ કરી રહ્યો
છું. મને સમજવામાં ભૂલ ન કરતાં. હું કોઈ પણ કાયર્ના સંચાલનને વધુ
પર્ભાવશાળી બનાવવાના એક સાધન રૂપે પારદિશર્તાના ઉપયોગ પર સંપૂણર્
િવશ્વાસ રાખું છું; માતર્ સરકારી એજન્સીઓના સંચાલન માટે જ નિહ,
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બલ્કે મારી સંસ્થા જેવી પિબ્લક ચેિરટી માટે પણ. પરંતુ મને લાગે છે
કે અમે જે કરી રહ્યાં છીએ, એને માટે આ પારદિશર્તાની ફર્ેમ બરાબર
નથી. પારદિશર્તા એક અસ્પષ્ટ ધ્યેય છે અને એની અંતગર્ત સત્યાગર્હ
જેવા કોઈ િવિશષ્ટ અિભયાનને સામેલ ન કરી શકાય. તમારું ધ્યેય માતર્
સૂયર્ પર્કાશથી કંઈક વધુ હોવું જોઇએ .
મેં આ કામ એટલા માટે કયર્ુ કારણ કે એનાથી સરકારની કાયર્પદ્ધિત
બહેતર બની. હું એ કાયર્પદ્ધિતઓને સુધારવામાં રસ લઈ રહ્યો હતો,
જેના દ્વારા સરકાર પોતાના િનયમો પોતાને, બાર એસોિસએશનોને અને
જનતાને ઉપલબ્ધ કરાવે છે. હું કાંગર્ેસ સંબંધી સુનાવણીઓ ઈન્ટરનેટ પર
મૂકવા માંગતો હતો કારણકે દેશનાં બધાં િવદ્યાથર્ીઓને િશિક્ષત કરવા માટે
આ એક ઉપકરણ હતું, જેનાથી કાંગર્ેસનાં કમર્ચારીઓ માટે કાંગર્ેસને વધુ
સારી રીતે ચલાવવાનું કામ આસાન થઈ જાય.
પારદશર્ી સરકારના આંદોલનમાં જોડાયેલાં અસંખ્ય નેક લોકો એમ
િવચારતાં હતાં કે એઓ િસસ્ટમને અંદરથી બદલી રહ્યાં છે.હું સ્પષ્ટ કહું
છું કે એમાંથી ઘણાં લોકોને બહુ સફળતા મળી છે.એક નાની SWAT
ટીમનું આશ્ચયર્જનક કામ જુઓ, જેણે healthcare.gov ને કોન્ટર્ાક્ટરના
ચંગુલમાંથી બચાવી. પણ ઘણાં એમ માનતાં હતાં કે અંદર એક સમૂહ
કામ કરી રહ્યું હતું; જો તમે સરકારમાં નથી તો તમે સમસ્યાના કોઈ
ઉકેલના પણ ભાગીદાર નથી. એમનામાંથી ઘણાં લોકો મારી સાથે વાત
કરવા માટે અચકાતા હતાં ; એમને ડર હતો કે મારી સાથે વાત
કરવાથી એવું પર્તીત થશે કે એઓ સંઘષર્ અને આમૂલ પિરવતર્નને
અપનાવવા માંગે છે.
મને લાગે છે કે સરકારને પર્ભાવકારી બનાવવા માટે તમારે અંદર અને
બહાર બંને તરફથી કામ કરવાની જરૂર છે. હું ભારત અને યુ.એસ. ,
બંનેની િસિવલ સિવર્સના કૌશલ્યનો બહુ મોટો પર્શંસક છું. તમે કોઈ પણ
િમશન-લક્ષી (િમશન ઓિરએન્ટેડ) એજન્સી જુઓ; એમાં ટેક્નોલોજીના જ્ઞાન
અને સાવર્જિનક સેવાની પર્િતબદ્ધતા જોઈને તમને નવાઈ લાગશે.
જો કે, આપણે સરકારને માતર્ એની અંદરનાં લોકો પર ન છોડી
શકીએ. આપણે આપણી સરકારના સ્વામી છીએ અને એની કાયર્પર્ણાલીમાં
સિકર્ય રીતે ભાગ નિહ લઈએ તો સરકાર પોતાની પૂણર્ ક્ષમતા સુધી નિહ
પહોંચી શકે. પારદિશર્તા એક લક્ષ્ય તરીકે પયર્ાપ્ત નથી. બલ્કે આપણે
અિધક િવિશષ્ટ થવું પડશે. એટલે જ કોડ સ્વરાજની જરૂર છે. જો
કોઈ કાનૂન છે, તો એ સાવર્જિનક હોવો જોઈએ. આ પારદિશર્તા ,માતર્
પારદિશર્તા માટે નથી, બલ્કે આ આપણી કાનૂની અને ટેિક્નકલ
આધારસામગર્ીને પર્ભાવકારી રીતે કામ કરવા માટે એક મહત્વપૂણર્ ઉપકરણ
છે. એ માતર્ (સરકારની) અંદરથી નિહ થાય.
ઘણાં વષર્ો સુધી એવું લાગી રહ્યું હતું કે સરકારની અંદર રહીને કામ
કરવું, એ જ એકમાતર્ રસ્તો છે. યુ.કે.ની ગવમેર્ન્ટ િડિજટલ સિવર્સને
ટેકિનકલ િવશ્વમાં સાવર્િતર્ક પર્શંસા મળી, પણ હવે સરકાર બદલાયા પછી
એ કેવળ ખાલી નામ છે. યુ.એસ.માં યુ.એસ. િડિજટલ સિવર્સ અને 18
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F બંને એજન્સીઓ વૈધાિનક અને કાયર્વાહક શાખાઓના નીિત-િનણર્ાયકોનું
ધ્યાન એમના પર રહે, એ માટે ઘણો પર્યત્ન કરી રહ્યાં છે. એઓ
સતત સારું કામ કરી રહ્યાં છે. આ બંને એજન્સીઓમાં કામ કરી
રહેલાં પર્શાસકોને વ્યિક્તગત િમતર્ની હેિસયતથી ઓળખું છું અને એમની
સાવર્જિનક સેવાની ભાવનાની હું બહુ કદર કરું છું. પરંતુ , એમને
બહારથી આપણી સહાયતાની જરૂર છે. આપણે પર્શાસનને માતર્ સરકારના
ભરોસે ન છોડી શકીએ.નાગિરક તરીકે આ આપણી ફરજ છે.

ભારતમાં જ્ઞાનનો એજન્ડાભારતમાં જ્ઞાનનો એજન્ડા.
િડસેમ્બર નજીક આવ્યો અને 2017નું વષર્ પૂરું થવા આવ્યું કે મેં એ
સમજવામાં િદવસો િવતાવ્યાં કે હું શું કરવા માંગુ છુ. મને લાગ્યું કે હું
ભારતમાં વધુ કામ કરવા માગું છું. હું સ્વાથર્ી કારણોને લીધે એ કરવા
માગું છું. હું આ િવશાળ અને વૈિવધ્યસભર દેશ પાસેથી ઘણું શીખી શકું
છું. આ દેશ સમૃદ્ધ ઈિતહાસ અને ગિતશીલ લોકોનો દેશ છે. મને એ
પણ લાગે છે કે સામ િપતર્ોડા સાથેના મારા કામથી પિરવતર્નની શરૂઆત
થઈ રહી છે. એમના થકી હું ભારતમાં બીજાં ઘણાં લોકોને મળ્યો છું,
અને મને ખાતરી છે કે એ બધાં જીવનભર મારાં િમતર્ો બની રહેશે.
હું ભિવષ્યની કાયર્પર્ણાલીની ચચર્ાના એજન્ડા સાથે આ પુસ્તક પૂરું કરવા
ઈચ્છું છું. આમ કરવાથી હું મારા િવચારોને વ્યવિસ્થત કરી શકીશ અને
મને એ આશા પણ છે કે અમારા આ સંઘષર્માં અન્ય લોકો પણ
જોડાશે.
કુલ દસ એવાં ક્ષેતર્ો છે, જ્યાં અમે કામ કરી શકીએ છીએ.એમાંથી ઘણાં
ખરાં ક્ષેતર્ોમાં પહેલેથી જ કામ ચાલી રહ્યું છે. હું સ્પષ્ટ જ ઈચ્છું છું
કે અન્ય લોકો પાસે આનાથી અલગ અને વધુ સારું િલસ્ટ હોય. આ
દસ િવષયોના િલસ્ટ હું કોઈ િનણર્ાયક કાયર્કર્મ તરીકે નથી જોતો. હું
દૃઢતાપૂવર્ક માનું છું કે જ્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે “બદલાવના
માધ્યમ બનો”, તો એમનું તાત્પયર્ ફક્ત એ જ નહોતું કે લોકો સંઘષર્
કરે, બલ્કે લોકો સાથે સાથે પોતાની અંદર પણ જુએ અને બીજાઓને
ન કહે કે એમણે શું કરવું જોઈએ.
1. ટેિક્નકલ જ્ઞાન: િનસ્સંદેહ, સૌથી પહેલાં તો આ લડત ટેકિનકલ જ્ઞાન
પર્ાપ્ત કરવાની લડત છે, માનકોનો સત્યાગર્હ. આ િવશે માતર્ ભારતમાં જ
નિહ, આખા િવશ્વમાં પર્શ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. લાખો લોકોએ અમારા
દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલાં માનકોનો ઉપયોગ કયર્ો છે, અમે યુ.એસ.
અને ભારતનાં લોકોને આ બાબત જણાવ્યું છે. અને એ સ્પષ્ટ છે કે
આ માિહતીને હજી વધુ િવકિસત કરવાની જરૂર છે.
અમે િદલ્હીની માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને માનનીય યુ.એસ. કોટર્
ઑફ અપીલ્સના ફેંસલાની રાહ જોઈ રહ્યાં છીએ, પણ આપણે રાહ
જોવા ઉપરાંત પણ કંઈક કરવું જોઈએ. આપણે એ લોકોનાં મગજમાં
આ મુદ્દો ઉઠાવવો જોઈએ, જેમણે આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવો જ
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જોઈએ, જેમ કે િશક્ષા -િવશેષજ્ઞો, એિન્જિનયસર્, શહેરી અિધકારીઓ અને
સામાન્ય નાગિરકો. આ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે આપણે બધાં એને
માટે અવાજ ઉઠાવીએ અને માંગ કરીએ કે આપણાં સમાજને જે
ટેિક્નકલ િનયમો િનયંિતર્ત કરે છે, એ સાવર્જિનક રૂપે ઉપલબ્ધ હોવા
જોઈએ.
2. પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા : બીજું, પુસ્તકો સુધી પહોંચનું કામ
પણ ભારતીય સાવર્જિનક પુસ્તકાલય(Public Library of India) દ્વારા
કરવામાં આવી રહ્યું છે. હજી ઘણું કામ બાકી છે, અને ભારતનાં બધાં
પુસ્તકાલયોમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું સ્કેિનંગ કરવાની ક્ષમતા છે. વતર્માન સંગર્હ
માટે ઘણું કામ કરવાનું છે, જેમ કે મેટાડેટાને વ્યવિસ્થત કરવાનું, સ્કેનને
ઠીક કરવાનું અને વધુ સામગર્ીઓ સામેલ કરવી.આ સાથે જ ટેક્સ્ટને
અત્યાધુિનક ઓિપ્ટકલ કૈરેક્ટર રીડરના માધ્યમથી પિરવિતર્ત કરવાની બહુ
જરૂર છે.
હું િડિજટલ લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયા માટે સરકારનાં પર્યાસોની સરાહના
કરું છું, પણ મારું માનવું છે કે આખા સંગર્હને ફરીથી સ્કેન (rescan)
કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને, જે સ્કેિનંગ ઓછા િરઝોલ્યુશનનાં છે, ઘણાં
પૃષ્ઠો ગાયબ છે અને વાંકા છે. આને કારણે સંગર્હ અધૂરો લાગે છે
અને ઓિપ્ટકલ કૈરેક્ટર રીડરથી વાંચવું મુશ્કેલ બની જાય છે.ભારતમાં
િવશાળ પિબ્લક સ્કેિનંગ કેન્દર્ મોજૂદ છે, જેણે સાવર્જિનક ક્ષેતર્ની
સામગર્ીઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. ભારતમાં બધી ભાષાઓમાં શૈક્ષિણક સામગર્ીઓ
િવપુલ માતર્ામાં ઉપલબ્ધ કરવા માટે આ ઘણું ઉપયોગી થઈ શકે. અમારો
વતર્માન સંગર્હ 4,00,000 પુસ્તકો છે , પણ મને આશા છે કે વધુ પર્યાસ
કરીને અમે લાખો પુસ્તકો સ્કેન કરી શકીએ છીએ. આ લક્ષ્ય પૂરું થઈ
શકે એવું છે અને એ પૂરું કરવા માટે થોડાંક જ વષર્ લાગશે. ભારતમાં
િશક્ષણના ભિવષ્ય માટે આ સારું રોકાણ હશે.
જ્યારે રાષ્ટર્પિત બરાક ઓબામાએ પદ સંભાળ્યું, તો મેં જોન પૉડેસ્ટાનો
સંપકર્ કયર્ો અને અમે આ જ મુદ્દાઓ પર રાષ્ટર્પિતને ખુલ્લો પતર્ લખ્યો.
મેં આ પતર્ YesWeScan.Org નામની વેબસાઈટ પર મૂક્યો, જેનું નામ
રાષ્ટર્પિતના ‘હા, આપણે કરી શકીએ છીએ,’ “Yes We Can” અિભયાનના
પર્ચાર-સૂતર્ પર આધાિરત હતું. આ પતર્ની સંકેત-પંિક્ત (catchline) હતી,
“જો આપણે ચંદર્ ઉપર માણસ મોકલી શકીએ છીએ તો ચોક્કસ
કાંગર્ેસની લાયબર્ેરીને સાયબરસ્પેસમાં મૂકી શકીએ છીએ.” જોન મારાં સહ-
લેખક હતાં એટલે પર્શાસને ડેિવડ ફેિરએરોના માધ્યમથી અમને બહુ સરસ
ઉત્તર આપ્યો, પણ એનો કોઈ ફાયદો ન થયો. મેં િહંમતપૂવર્ક નવી
િડિજટલ પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ અમેિરકા જેવાં વ્યાપક આકાંક્ષાપૂણર્
ધ્યેયમાં રસ લેતાં કરવા પર્યત્ન કયર્ો, પણ કોઈ લાભ ન થયો. મને
આશા છે કે ભારત આ પડકાર ઝીલી લેશે અને ભિવષ્યની પેઢીને િશિક્ષત
બનાવવા માટે એક જ્ઞાન મંિદરનું િનમર્ાણ કરશે.
3. સરકારનાં આદેશ: તર્ીજો પર્યાસ, સરકારની પિતર્કાઓને આધુિનક
બનાવવી. આ કાયર્માં ગિતશીલતા આવી રહી છે; સરકારની અંદર પણ
અને સરકારી રાજપતર્ો જેવાં ક્ષેતર્ોમાં પણ મૂળભૂત સમથર્ન મળી રહ્યું છે.
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પરંતુ આ ક્ષેતર્ોમાં અિધક પર્યાસની આવશ્યકતા છે. રાજપતર્ોનાં જૂનાં અંકો
રહસ્યમય ટેકિનકલ ઈન્ટરફેંસોથી બચાવવાનાં છે. આથી પણ વધુ જરૂરી
એ છે કે રાજપતર્ો , કાયદાઓ, િનયમો, ઉપ િનયમો અને સરકારનાં
બીજાં બધાં આદેશો હજી વધુ વ્યાપક રીતે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય , પણ
આ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે સરકારી કમર્ચારીઓ આ સામગર્ીને
પર્કાિશત કરવાના કામને એક લાભદાયી પર્યત્ન રૂપે જોશે. આપણે એમને
િશિક્ષત કરવાં જોઈએ, જેમ આપણે સ્વયંને િશિક્ષત કરીએ છીએ.
સરકારી આદેશોને વધુ વ્યાપક રીતે ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે બે પર્યાસ કરી
શકાય. પહેલું કામ િબલકુલ ટેકિનકલ છે; રાજ્યો અને નગરપાિલકાઓનાં
બધાં રાજપતર્ોની એક પર્ત પર્કાિશત કરવી, અને એમાં વતર્માન ઑનલાઇન
ફાઈલો ઉપરાંત એમની જૂની ઐિતહાિસક પર્તો પણ સ્કેન કરવી. પહેલાંથી
ઉપલબ્ધ રાજપતર્ોને પર્િતિબંિબત (mirroring )કરવાં, એ અઘરું કામ છે,
પરંતુ, સહેજ અિવરત પર્યાસથી આ થઈ શકે છે.
એક બીજી પર્વૃિત્ત, જે ઉપયોગી થઈ શકે, એ છે; સંમેલન, કાંગર્ેસ
અથવા અન્ય કોઈ સભા માટે સરકારનાં, કાનૂની ક્ષેતર્ના અને ટેકિનકલ
િવશ્વનાં સહભાગીઓને એકિતર્ત કરવા. સરકારી પિતર્કાઓના પર્કાશન તંતર્ને
આધુિનક બનાવવા માટે અને કાનૂનોને વ્યાપક રીતે પર્કાિશત કરવા માટે
અમુક વૈધાિનક પિરવતર્નોની આવશ્યકતા છે. એમાં કોઈ સંદેહ નથી કે
આને માટે અમુક પર્શાસિનક અને પર્િકર્યાત્મક પિરવતર્નોની જરૂર છે.
ભારતમાં સરકારી આદેશોને લાગૂ કરનારાં લોકોને એકતર્ કરીને અને યુ.કે.
િસસ્ટમ વ્યવિસ્થત કરનારાં િવશેષજ્ઞો જેવાં અન્ય િવશેષજ્ઞો સાથે મળીને
કામ કરવાથી કદાચ નક્કર પગલાં લેવાનું કામ સહેલું થશે.
4. િહંદ સ્વરાજ: આ ચોથું ક્ષેતર્, િહંદ સ્વરાજનો અદ્ભુત અને સમૃદ્ધ
ઈિતહાસનાં દસ્તાવેજ પર્કાિશત કરવાં, જે વ્યિક્તગત રીતે મને પસંદ છે.
હું એને સંગર્હમાં સામેલ કરવા માટે બહુ ઉત્સાિહત છું. અહીં પણ
અમુક મુદ્દાઓ છે. મહાત્મા ગાંધીના કાયર્ો પર ટેકિનકલ પર્યોગ અને
કૉપીરાઈટના માધ્યમથી ઘણી વાર િનયંતર્ણ કરવાનો પર્યાસ કરવામાં આવ્યો
છે. સ્વાતંત્ર્ય સંગર્ામનો સંપૂણર્ ઈિતહાસ, બધાં જ સ્તર્ોત દસ્તાવેજો અને
બંધારણમાં િનમર્ાતાઓમાં વકતવ્યોને ઉપલબ્ધ કરાવવાં જોઈએ. ખાસ કરીને,
જ્યાં સામગર્ીઓના િવકાસમાં સરકારી ધન વાપરવામાં આવ્યું હોય.
સાબરમતી આશર્મ સુદ્ધાં મહાત્મા ગાંધીનાં લેખનસંગર્હ પર પોતાના
કૉપીરાઈટનો દાવો કરે છે અને એના ઉપયોગ પર ટેિક્નકલ િનયંતર્ણ
લગાવે છે. મારે સ્વીકાર કરવું જોઈએ કે મેં એમના સંગર્હની પી.ડી.એફ.
ફાઈલો પર્ાપ્ત કયર્ા પછી પહેલું કામ જે કયર્ુ એ હતું; સુરક્ષાત્મક
પર્િતબંધો હટાવી દેવાનું ( જેથી લોકો દરેક પૃષ્ઠ અલગથી કાઢી શકે)
અને એનાં ઉપર લાગેલાં જળિચહ્નો(watermarks) ને હટાવવાનું , જે દરેક
પૃષ્ઠ પર હતાં અને મારું માનવું છે કે એ સંગર્હને ખરાબ કરી રહ્યાં
હતાં.
મેં સાબરમતી આશર્મને ગાંધીજીના પોટર્લ પર મૌજૂદ સામગર્ીઓને પર્િતબંધ
-મુક્ત કરવા સંબંધી પતર્ મોકલ્યો છે, જેથી અમે અમારા ‘િહંદ સ્વરાજ’1
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સંગર્હમાં એ સામગર્ી વૉટરમાક્સર્ અને અન્ય ટેિક્નકલ પર્િતબંધો િવના,
ઉપયોગ કરી શકીએ. મને આશા છે કે એમની સાથે અને ભારતમાં
મહત્વપૂણર્ ઐિતહાિસક સામગર્ીઓનાં સંરક્ષકો(trustees ) સાથે આ મુદ્દે ચચર્ા
થઈ શકશે. આ સંગર્હ પર લાગેલાં અમુક પર્િતબંધોનું કારણ હું સમજુ
છું, જે આ કામની અખંડતા અને એનો દુરુપયોગ અટકાવવા માટે ગંભીર
અને ઉત્સાહી પગલું છે. પરંતુ, મને નથી લાગતું કે આ ઐિતહાિસક
સંગર્હને લૉક કરવાથી એનો દુરુપયોગ અટકશે. એ તો માતર્ એના
કાયદેસઉર ઉપયોગને હતોત્સાિહત કરશે. મારું માનવું છે કે આપણે આ
મુદ્દે આવનારાં થોડાં વષર્ો સુધી ચચર્ા કરીશું કારણ કે આપણે બધાં એક
જ સામાન્ય ઉદ્દેશ્ય માટે કામ કરી રહ્યાં છે.
5. ફોટોગર્ાિફક રેકોડર્ ઑફ ઈિન્ડયા: આ પાંચમું ક્ષેતર્ છે, જે હું માનું છું
કે આપણે ભારતનો વધુ સારો ફોટોગર્ાિફક રેકોડર્ બનાવવા માટે કામ કરવું
જોઈએ. જે ફોટોગર્ાફ્સ અમે માિહતી મંતર્ાલયના સવર્સર્ પર જોયાં, એ
ઓછાં િરઝોલ્યુશનનાં હતાં, છતાં પણ એ અદ્ભુત હતાં. ભારતનાં ઘણાં
ફોટોગર્ાિફક આકર્ાઈવ છે, જેમાંથી ઘણાંમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત સ્કેન કરેલાં
ફોટોગર્ાફ્સ છે, પણ એ પૈસાની િદવાલ (pay-wall) ની પાછળ બંધ છે.
િબર્િટશ લાયબર્ેરી જેવી ઘણી વેબ સાઈટ પર પણ આશ્ચયર્જનક સંગર્હ
મોજૂદ છે.
હું માનું છું કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ડેટાબેઝનો િવકાસ કરવો, એ સાથર્ક
ઉદ્દેશ્ય છે, જેનો ઉપયોગ િપર્ંટથી માંડીને વેબ સુધી કરી શકાય અને એ
ડેટાબેઝને પર્િતબંધ િવના ઉપલબ્ધ કરી શકાય. આ મુશ્કેલ કામ નથી.
દાખલા તરીકે, માિહતી મંતર્ાલયના ફોટોગર્ાિફક રેકોડર્ સરળતાથી ઉપલબ્ધ
કરાવી શકાય અને એના ઉપયોગ પર પર્િતબંધની કોઈ જરૂર નથી.
6. આકાશવાણી : છઠ્ઠું કાયર્ ક્ષેતર્, ઓલ ઈિન્ડયા રેિડયો પર મહાત્મા
ગાંધીના જીવનના અંિતમ વષર્નાં 129 વક્તવ્યો પર્ાપ્ત કરીને હું એકદમ
િવિસ્મત હતો. િનઃસંદેહ આકાશવાણીની િતજોરીમાં અન્ય અનેક ઉપયોગી
સામગર્ીઓ છે. એમાંથી અમુક ખજાનો એટલે કે, સંગીત અને અન્ય
સામગર્ીઓની સી.ડી. ઓ વ્યવસાિયક રૂપે રીલીઝ કરવામાં આવી છે.
આકાશવાણી સરકારનો એક અિભન્ન અંગ હતું. અને એવું લાગે છે કે
એ આકર્ાઈવને િવસ્તૃત રૂપે ઉપલબ્ધ કરવાં, એ બહુ રસપર્દ હશે.
7.ભારતનો એક િવિડયો રેકોડર્ : સાતમું કાયર્ક્ષેતર્ , િવિડયો આકર્ાઈવ
ઓિડયો આકર્ાઈવથી સંબંિધત છે. અમે ‘ભારત, એક ખોજ’ નાં 53
એિપસોડ પોસ્ટ કયર્ા છે. આજે પણ એ એટલાં જ લોકિપર્ય અને
પર્ાસંિગક છે, જેટલાં પહેલી વાર પર્સાિરત થતી વખતે હતાં. રામાયણ શા
માટે ન પોસ્ટ કરી શકાય? અથવા ભારતનાં ગીતો, નૃત્યો, કલા, સંસ્કૃિત
અને ઈિતહાસને શા માટ પોસ્ટ ન કરી શકાય? આકાશવાણીની જેમ
દૂરદશર્ન પણ લાંબા સમય સુધી સરકારનું એક અંગ હતું. હવે એ એક
સ્વતંતર્ એજન્સી છે પણ એનો ઉદ્દેશ્ય સાવર્જિનક (પિબ્લક િમશન) છે.
દૂરદશર્ન ઉપરાંત સંપૂણર્ ભારતમાં િવિડયોનાં ઘણાં આકર્ાઈવ છે, જે
સહેલાઇથી ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે. યુ.એસ. નેશનલ આકર્ાઈવ્સ સાથે
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મારો અનુભવ રહ્યો છે કે એમના દ્વારા સંરિક્ષત િવિડયોનો ઉપયોગ
વ્યાપક રીતે થાય, એવું એઓ ઈચ્છે છે. જ્યારે અમારા સ્વયંસેવકોએ
6000 િવિડયોને કૉપી કરીને ઉપલબ્ધ કરાવ્યાં, તો એમને 7.5કરોડથી પણ
વધુ વ્યૂઝ મળ્યાં, તો આકર્ીિવસ્ટ આશ્ચયર્ચિકત રહી ગયાં. ઘણી વાર
આકર્ાઈવનું મુદર્ીકરણ (monetization ) કરવાની ખોટી રીતને લીધે િવિડયો
છુપાવવામાં આવે છે. પરંતુ એમ કરવાથી ભાગ્યે જ એનું વ્યાપક િવતરણ
થઈ શકે છે કે કોઈ મોટી રકમ મળી શકે છે. આવી રીતે ઈિતહાસ ને
ઈરાદાપૂવર્ક જનતાથી દૂર રાખવાથી યોગ્ય સાવર્જિનક સેવા ન થઈ શકે.
િવિડયો, ફોટોગર્ાફ્સ અને ઓિડયોને સૌથી સારી ગુણવત્તામાં ઉપલબ્ધ
કરાવવાનો એક અન્ય પક્ષ પણ છે. િફલ્મ બનાવવા અથવા ન્યૂઝ
પર્ોડક્શનમાં અથવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પિતર્કા માટે લેખ લખવામાં સૌથી
મુશ્કેલ કામ એ શોધવાનું છે કે િફલ્મ માટે “બી-રોલ” અથવા િપર્ંટ માટે
“સ્ટોક ફોટોગર્ાફ્સ” શું છે. જો તમે કોઈ યાતર્ાવણર્ન લખી રહ્યાં હો, તો
કદાચ તમને તાજમહલના ફોટાની જરૂર પડશે. જો તમે ભારત િવશે
કોઈ િફલ્મ બનાવતાં હો, તો તમને કદાચ નેહરુના ફૂટેજની જરૂર પડે.
આ પર્કારની ઐિતહાિસક સામગર્ીઓ પર્ાપ્ત કરવી ઘણી વાર બહુ મુશ્કેલ
હોય છે.
ઐિતહાિસક રેકોડર્ના સાવર્જિનક કેન્દર્ને િડિજટાઈઝ કરીને અને આ
માિહતીને િનઃશુલ્ક અને અપર્િતબંિધત ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવીને
સરકાર બૉિલવુડ અને સમાચાર મીિડયા અને બધાં જ નાના સ્વતંતર્ િફલ્મ
િનમર્ાતા, લેખક અને છાતર્ોને પણ એક સારી ભેટ આપી શકશે,જેઓ
પોતાના કામમાં આ સામગર્ીનો ઉપયોગ, ધારે તો કરી શકે છે. આ
સામાન્ય સાવર્જિનક કેન્દર્ બનાવીને આપણે િનજી ગિતિવિધઓને પર્ોત્સાિહત
કરી શકીએ છીએ.
આ સાત કાયર્ક્ષેતર્ મુશ્કેલ છે પણ બહુ સ્પષ્ટ છે. હું અન્ય તર્ણ
પડકારો તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માગું છુ.

8. પારંપિરક જ્ઞાન;
9. આધુિનક વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન;
10. માિહતીના લોકશાહીકરણનું મહત્વાકાંક્ષી વ્યાપક ધ્યેય.

પારંપિરક જ્ઞાન અને જૈિવક લૂંટારા પારંપિરક જ્ઞાન અને જૈિવક લૂંટારા (Biopirates)
પારંપિરક જ્ઞાન મારા માટે નવું ક્ષેતર્ હતું, જે મેં િવસ્તારથી નહોતું વાંચ્યું.
ઓક્ટોબર 2017 ના મારા પર્વાસ માટે મેં સાનફર્ાિન્સસ્કોથી ફ્લાઇટ લીધી
અને સામ િપતર્ોડાએ િશકાગોથી ફ્લાઈટ લીધી. અમે બંને િદલ્હી એરપોટર્
પર મળ્યાં અને ત્યાંથી સીધાં જ બેંગલુરુ પહોંચ્યા. સૌથી પહેલાં અમારે
એક આયુવેર્િદક િવશ્વિવદ્યાલય અને હોિસ્પટલમાં જવાનું હતું, જેના
કુલપિત સામ છે. તર્ીસ વષર્ પહેલાં એમણે પોતાના દોસ્ત દશર્ન શંકર
સાથે મળીને આ િવશ્વિવદ્યાલયની સ્થાપના કરી હતી.
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ભારતીય સંસ્કૃત પાઠોમાં આયર્ુવેદને િચિકત્સાનું પારંપિરક િવજ્ઞાન માનવામાં
આવે છે, જે વષર્ોથી ચાલ્યું આવે છે અને સમયની સાથે પિરષ્કૃત થતું
ગયું છે. આ પદ્ધિતનાં િચિકત્સકો વૈદ્ય તરીકે ઓળખાય છે. આયુવેર્દથી
સંબંિધત પર્ાચીન િચિકત્સા પરંપરા યુનાની પદ્ધિત છે, જે અરબી અને
ફારસી દુિનયાથી આવી હતી અને મુસલમાન હકીમો એની પર્ેિક્ટસ કરતાં
હતાં.
જ્યારે સામ િપતર્ોડા બૉડર્નાં સભ્યો અને પર્ોફેસરો સાથે કામમાં વ્યસ્ત
હતાં, તો હું કેમ્પસમાં ફરવા માંડ્યો. ટર્ાંસ િડિસિપ્લનરી યુિનવિસર્ટી એક
આકષર્ક સ્થાન છે. ભારતમાં 6,500થી પણ વધુ ઔષધીય વનસ્પિતઓનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને પર્ાચીન ગર્ંથોમાં એનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવ્યો છે. ટી.ડી.યુ.ના કેમ્પસ માં 1,650 થી પણ વધુ પર્જાિતઓ
ઉગાડવામાં આવી છે. એક િવશાળ વનસ્પિત સંગર્હાલયમાં 4,500 થી પણ
વધુ પર્જાિતઓને સંરિક્ષત અને સંગર્િહત કરવામાં આવી છે.
ટીડીયુ પારંપિરક પાઠો અને િસદ્ધાંતોના િવસ્તૃત જ્ઞાનને અિત આધુિનક
િવજ્ઞાન સાથે જોડે છે. 50 થી પણ વધુ પી.એચ.ડીના િવદ્યાથર્ીઓ સંશોધન
કરીને સમજવાનો પર્યત્ન કરી રહ્યાં છે કે આયુવેર્દની પર્ાચીન ટેકિનકો
કેવી રીતે કામ કરે છે (અથવા નથી કરતી.) હાલમાં જ સ્કૂલે સ્નાતક
પાઠ્યકર્મ શરૂ કયર્ો છે અને એક મોટી હોિસ્પટલ પણ અહીં ચલાવે
છે.એ ઉપરાંત, ટીડીયુ 6000 ઔષધીય વનસ્પિતઓ , સૂતર્ીકરણ
(formulations), ઔષધ િવજ્ઞાન, ફામર્ાસ્યુિટકલ િસદ્ધાંતો અને િવિધઓ,
િચિકત્સા િવજ્ઞાન, રોગજનન, જૈવ-િનયમન અને આયુવેર્િદક િવજ્ઞાનના અન્ય
અંગોના કોમ્પ્યુટર કૃત ડેટાબેઝ પણ જાળવે છે.
મેં આ શોધનાં ઘણાં ઉદાહરણ જોયાં. દાખલા તરીકે, અધ્યયન દશર્ાવે છે
કે અમુક ખાદ્યપદાથર્ આયુષ્યમાં વૃિદ્ધ કરે છે. અમુક લોકપર્ચિલત
અધ્યયનો રેડ વાઈનમાં પણ આ ગુણ દશર્ાવે છે. આયુવેર્દમાં દાડમ એવાં
જ ગુણો માટે જાણીતું છે. આયુવેર્દની એક શાખાને રસાયણ કહેવામાં
આવે છે, જે દીઘર્ાયુ િવજ્ઞાન નામથી પણ ઓળખાય છે.
એક પી.એચ.ડી. છાતર્ે આ સૂચના ની કસોટી કરવા માટે ડર્ોસોફીલા(ફળો
પર બેસતી માખી) પર પર્યોગ કયર્ો. કેટલીક માખીઓને રેડ વાઈન
આપવામાં આવ્યો, કેટલીકને દાડમનો રસ અને બાકીની માખીઓ િનયંિતર્ત
સમૂહમાં રાખવામાં આવી. જોવાનું એ હતું કે આ માખીઓ પાતર્
(container) માં કેટલી ઉપર ચડી શકે છે, જેથી એમની જીવનશિક્ત અને
સામથ્યર્ને માપી શકાય. છાતર્ે જોયું કે જે માખીઓને દાડમનો રસ
આપવામાં આવ્યો હતો, એમની જીવન અવિધ તો વધી જ, એમની
પર્જનન ક્ષમતા પણ વધી. અથર્ાત આ માખીઓ રેડ વાઈન અને િનયંતર્ણ
સમૂહની સરખામણીમાં બહેતર હતી.
ટીડીયુ બૉડર્ ઑફ ટર્સ્ટીના સહ-અધ્યક્ષ ડૉ. રામાસ્વામી એક પર્મુખ
ન્યુરોલોજીસ્ટ છે. એમણે મને એક વધુ પર્ભાવશાળી પર્યોગ િવશે જણાવ્યું.
િચિકત્સા ક્ષેતર્ોમાં શોધની સમસ્યાઓમાંથી એક સમસ્યા એ છે કે
તથાકિથત અસલી દુિનયામાં શોધનાં પિરણામોનું પરીક્ષણ કેવી રીતે કરવું.
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િનિશ્ચત જ, કોઈ પર્યોગશાળામાં ઉંદરો અથવા ફળો પર બેસનારી માખીઓ
પર પર્યોગ કરી શકે છે પરંતુ એ બધાં માણસથી અલગ છે. માણસો પર
િસદ્ધાંતનું પરીક્ષણ કરવું, એ િવશેષ રૂપે મુશ્કેલ છે કારણ કે એનાથી
કોઈ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે અને િફલ્ડ ટેસ્ટ માટે કઠોર
‘પર્યોગશાળા પર્ોટોકોલ’ હોય છે . બધાં િચિકત્સા સંશોધનો માટે આ અઘરી
સમસ્યા છે.
ડૉક્ટરે કહ્યું કે એઓ એ દવાઓની અસરનું પરીક્ષણ કરવા માંગે છે,
જે મેલેિરયાના ઈલાજમાં સહાયક હતી. પરંતુ આમ કરવા માટે એકમાતર્
ઉપાય એ હતો કે આ દવાને જે િલવરમાં ઈંજેક્શન દ્વારા પહોંચાડવામાં
આવી હોય, તે િલવરની બાયોપ્સી કરવામાં આવે. અને આ િનિશ્ચત જ
મેલેિરયાગર્સ્ત કોઈ જીિવત માણસ પર શક્ય નથી.
ટીમે અત્યાધુિનક સ્ટેમ સેલ ટેકિનકનો પર્યોગ કયર્ો. આમાં શરૂઆતમાં
હાથની ત્વચાનાં સેલ લેવામાં આવે છે. સ્ટેમ સેલથી માનવ શરીરના કોઈ
પણ અંગને િવકિસત કરી શકાય છે. આ પર્માણે એમણે િલવર િવકિસત
કયર્ા. આ િલવરોમાં મેલેિરયાનાં જંતુઓ ઈંજેક્ટ કયર્ા. પછી એક િલવરમાં
આયુવેર્િદક દવા ઈંજેક્ટ કરી. આ રીતે એઓ પર્ાચીન દવાની
અસરકારકતાની જાણકારી મેળવી શક્યાં.
આ મુલાકાત રસપર્દ હતી. પારંપિરક જ્ઞાન સંબંધી મારાં િવચારો એકદમ
બદલાઈ ગયાં હતાં. દશર્નશંકરે કહ્યું કે એમની પાસે એક િવસ્તૃત
ડેટાબેઝ છે, જેમાં એમણે પર્ાચીન પાઠોમાં ઉલ્લેિખત દવાઓનો સમાવેશ
કયર્ો છે. એમાં ફોટાઓ, િટપ્પણીઓ અને અન્ય સામગર્ીઓ પણ છે. મેં
એમને પૂછ્યું કે શું આ ડેટાબેઝ ઑનલાઇન મૂકી શકાય? એમણે જવાબ
આપ્યો કે જૈિવક િવિવધતા અિધિનયમ (Biodiversity Act) હેઠળ આ
પર્િતબંિધત છે. હું કંઈ સમજ્યો નિહ. મારે આ િવશે વધુ જાણવું હતું.
એ િદવસે સાંજે મૈસૂરની મહારાની મહામિહમ પર્મોદાદેવી વાિડયારે પોતાના
બેંગલુરુ પેલેસમાં બેંગલુરુ સમાજના કેટલાંક પર્ખ્યાત સભ્યો અને ટીડીયુનાં
ડૉક્ટરો માટે એક સમારંભનું આયોજન કયર્ુ હતું . પર્સ્તુિતઓ પછી, અમે
દિક્ષણ ભારતીય ભોજનનો આનંદ ઉઠાવ્યો,જેમાં ઢોસા અને પાણી પુરી હતાં
. ભોજન પછી ડેઝટર્ તરીકે તરબૂજમાં પીરસવામાં આવેલી કુલ્ફી અને
સંતરાની છાલમાં પીરસાયેલી કુલ્ફી સામેલ હતી. િડનર દરમ્યાન હું
ઈન્ટરનેટ પર આયુવેર્િદક જ્ઞાન િવશે અને આ માિહતીને ઈન્ટરનેટ પર
પર્સાિરત કરવા માટે જૈિવક િવિવધતા અિધિનયમનાં સૂિચતાથર્ો સંબંધી પર્શ્નો
પૂછતો રહ્યો .

...

જ્યારે હું કેિલફોિનર્યા પાછો આવ્યો, તો મેં પારંપિરક જ્ઞાન અને જૈિવક
પાયરેસી (Biopiracy) સંબંિધત પુસ્તકો ખરીદ્યાં અને એની શરૂઆત વંદના
િશવાનાં અભૂતપૂવર્ પુસ્તકોથી જ કરી. મેં કેટલાંક સંસ્કૃત િવદ્વાનોને નોટ
મોકલી, જે પિબ્લક લાયબર્ેરી ઑફ ઈિન્ડયાનાં સિકર્ય ઉપયોગકતર્ા હતાં.
મેં એમને પૂછ્યું કે તેઓ આ બાબતમાં શું િવચારે છે. મેં આયુવેર્િદક
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ઔષિધઓનો ઈિતહાસ અને પારંપિરક જ્ઞાનનાં પેટન્ટ િવશેનાં બૌિદ્ધક
સંપિત્તનાં ગર્ંથો વાંચ્યાં.
બે ચીજો િવશે મને કૂતુહલ થયું. પહેલી, દશર્ન શંકરે મને 13 સી.ડી.ઓ
મોકલી, જેને તેઓ “હોિમયોપેથીમાં ઔષધીય વનસ્પિતઓ” (Medicinal plants
in Homeopathy ) અને “કેરળની ઔષધીય વનસ્પિતઓ “ (Medicinal
plants in Kerala” નામથી વેચે છે. દરેક સી.ડી.માં સાધારણ ડેટાબેઝ
ઈન્ટરફેસ હતો. એમાં વનસ્પિતઓનાં ફોટાઓ સાથે મૂળ પાઠ, કીવડ્સર્
(keywords) અને અન્ય સામગર્ીઓ સામેલ હતી. આ સી.ડી. જોઈને એવું
લાગી રહ્યું હતું કે એને સરળતાથી સરસ ઈન્ટરનેટ ઈન્ટરફેસમાં બદલી
શકાશે.
બીજી વાત જે મને પરેશાન કરી રહી હતી,એ હતી, “ટર્ેિડશનલ નૉલેજ
િડિજટલ લાયબર્ેરી” નામથી સરકારનો મોટો પર્યાસ. આ િસસ્ટમ ઘણાં
વષર્ોમાં બનાવાઈ છે, જેમાં 150 પુસ્તકોનું બહુ મહેનતથી અનુલેખન
કરવામાં આવ્યું છે અને પછી 297,183 પારંપિરક આયુવેર્િદક અને યૂનાની
ફોમર્ુલેશન્સને સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે. પર્ખ્યાત િવશેષજ્ઞોએ ટેક્સ્ટનું
ચયન કયર્ુ છે અને હું એ કહી શકું છું કે આ ડેટાબેઝ પારંપિરક
જ્ઞાનના આયુવેર્િદક ફોમર્ુલેશનના કોડની કલાને દશર્ાવે છે. પણ આમાં પણ
એક પેંચ છે; આ ડેટાબેઝ જનતા માટે ઉપલબ્ધ નથી અને આ માતર્
પેટેન્ટ-પરીક્ષકો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
હું ઘણાં વખતથી યુ.એસ.પેટેન્ટ િસસ્ટમ માટે િચંિતત છું. મને લાગે છે કે
િબઝનેસની રીતો અને સૉફ્ટવેર પેટેન્ટ લાભ કરતાં હાિન વધુ કરે છે
અને ભાગ્યે જ નવીન અથવા અનોખાં છે. મેં વષર્ 1994માં યુ.એસ.
પેટેન્ટ ડેટાબેઝને ઈન્ટરનેટ પર મૂકયાં અને પેટેન્ટ આપવાની પર્િકર્યાઓ
સમજવામાં ઘણો સમય િવતાવ્યો. મેં એ લોકો સાથે પણ વાત કરી,
જેઓ પોતાની િદનચયર્ામાં પેટેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે. વાસ્તવમાં જ્યારે મેં
પહેલી વાર ઈન્ટરનેટ પર પેટેન્ટ ડેટાબેઝ મૂક્યો, તો મારાં સૌથી વધુ
ઉત્સાહી ઉપયોગકતર્ાઓ યુ.એસ. પેટેન્ટ અને ટર્ેડમાકર્ ઓિફસનાં કમર્ચારીઓ
હતાં. એમના કાયર્ાલયમાં કોમ્પ્યુટર પર સચર્ કરવાની સુિવધાઓ ખરાબ
અને જૂની હતી અને તેઓ પોતાના સંશોધન માટે મારી િસસ્ટમનો
ઉપયોગ કરવા મારા ઘરે આવતાં હતાં.
વ્યાપાિરક પદ્ધિતઓ અને સૉફટવેર પેટેન્ટની વધતી સંખ્યા ઉપરાંત િચિકત્સા
ક્ષેતર્માં પણ આવાં જ મુદ્દાઓ છે. ખાસ કરીને, યુ.એસ. અને યુરોિપયન
પેટેન્ટ કાયર્ાલયોએ બહુ મોટી સંખ્યામાં સંિદગ્ધ પેટેન્ટ આપ્યાં છે, જેથી
ભારત, આિફર્કા અને અન્ય ઘણી જગ્યાએ કર્ોધની ભાવના ફેલાઈ ગઈ
છે, જ્યાં દૈિનક જીવનમાં આ પારંપિરક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો ઘણો
પર્ાચીન ઈિતહાસ રહ્યો છે.
સૌથી પર્િસદ્ધ પેટેન્ટ હળદરનો હતો. હળદર પર્ાચીન સમયથી િચિકત્સાના
ગુણો માટે પર્િસદ્ધ છે, જેમાં જખમો માટે હળદરનો ઉપયોગ મુખ્ય છે. બે
અમેિરકન શોધકતર્ાઓએ “હળદરના પાવડરનો ઉપયોગ અને ઉપયોગની
પદ્ધિત” પર પેટેન્ટ પર્ાપ્ત કયર્ો હતો. ભારતનો કર્ોધ સમુિચત જ હતો.
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વૈજ્ઞાિનક અને ઔદ્યોિગક સંશોધન પિરષદ (Council of Scientific and
Industrial Research) ભારતમાં મોટી રાષ્ટર્ીય સંશોધન પર્યોગશાળાઓ ચલાવે
છે. આ પિરષદના મહાિનદેશક ડૉ.આર.એ.માશેલકરના નેતૃત્વમાં બહુ પર્યત્નો
પછી આ પેટેન્ટ રદ્દ કરવામાં આવ્યો.
બાસમતી ચોખા પર પણ એક પેટેન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેને
બંગાળમાં હજારો વષર્ોથી ઉગાડવામાં આવે છે. આ પેટેન્ટ બાસમતી ચોખા
અને કણકી ચોખાને કર્ોસ બર્ીિડંગ કરીને ઉગાડેલાં વધુ સારી જાતના
ચોખાને આપવામાં આવ્યો હતો. આ િનિશ્ચત જ કોઈ નવો પર્યોગ નથી
કારણ કે ભારતનાં ખેડૂતો સદીઓથી કર્ોસ બર્ીિડંગ કરીને ચોખા ઉગાડી
રહ્યાં છે. એટલું જ નિહ, પેટેન્ટમાં “બાસમતી” શબ્દ સામેલ કરાયો હતો,
એટલે આ શબ્દનો પર્યોગ કરવાથી ખેડૂતો િવરુદ્ધ કાયર્વાહી થઈ શકતી
હતી.
જૈવ િવિવધતા પર સંયુક્ત રાષ્ટર્ સંમેલન દરમ્યાન આંતરરાષ્ટર્ીય સમુદાયે
એ સ્વીકાર કયર્ુ છે કે જે પેટેન્ટ પારંપિરક જ્ઞાન પર આધાિરત હોય
અને જે સ્થાિનક લોકો વષર્ોથી જાણતાં હોય, એ કોઈ પિશ્ચમી જૈિવક
લૂંટારી કંપનીઓ (corporate biopirates) ના અિધકારમાં ન આવવી જોઈએ,
જે એ જ્ઞાનને પોતાને માટે છીનવી લેવા માંગે છે. આ સંમેલનથી િવિભન્ન
દેશ એક રાષ્ટર્ીય કાનૂન બનાવવા માટે પર્ેિરત થયાં અને ભારતે વષર્ 2002
નો જૈવ-િવિવધતા અિધિનયમ બનાવ્યો. એ સંમેલન અને આ અિધિનયમ,
બંનેનો પર્મુખ િસદ્ધાંત એ છે કે પિશ્ચમી કૉપર્ોરેશનોએ સ્થાિનક સમુદાયોના
જ્ઞાનથી થયેલો નફો માતર્ પોતાના પૂરતો જ સીિમત ન રાખવો જોઈએ
બલ્કે એ સ્થાિનક લોકો સાથે વહેંચવો જોઈએ.
જો પેટેન્ટ પારંપિરક જ્ઞાન પર આપવામાં આવે તો હું સંપૂણર્પણે સંમત
છું કે નફાને વહેંચવો જોઈએ. એ ઉપરાંત જો જૈિવક સામગર્ીને િવશેષ
ઉપચારાત્મક પર્ભાવના પારંપિરક સર્ોતોસંબંધી જાગૃિતના આધાર પર એને
કોઈ સ્થાિનક ક્ષેતર્માં વ્યાપક રીતે ઉગાડવામાં આવે તો પેટેન્ટે એમાંથી
થયેલા નફાને સ્થાિનક સમુદાય સાથે વહેંચવો જોઈએ. જૈવ- િવિવધતા
અિધિનયમ આ િસદ્ધાંતોને પર્િતષ્ઠાિપત કરે છે.
જો કે અહીં મારી સમસ્યા એ છે કે હળદરથી માંડીને બાસમતી ચોખા
સુધી જેટલાં પેટેન્ટ આપવામાં આવ્યાં છે , એમાંથી ઘણાં ખરાં નકલી
હતાં. એ નહોતાં આપવા જોઈતાં. પરંતુ હજી પણ એવાં રદ્દી પેટેન્ટ
આપવાનું ચાલુ જ છે. પારંપિરક જ્ઞાન િડિજટલ લાયબર્ેરીનો િસદ્ધાંત એ
છે કે પેટેન્ટ-પરીક્ષક આવાં રદ્દી પેટેન્ટ ઓળખવા માટે એનો ઉપયોગ કરે
અને આવાં રદ્દી પેટેન્ટ આપવાનું જ બંધ કરે. િડિજટલ લાયબર્ેરીએ
અમેિરકા અને યુરોપનાં પેટેન્ટ કાયર્ાલયો સાથે સમજૂતી કરી છે અને હું
આ િવચારનું સંપૂણર્ સમથર્ન કરું છું કે પેટેન્ટ-પરીક્ષકે આ ડેટાબેઝનો
ઉપયોગ િનયિમત રૂપે કરવો જોઈએ. આ હકારાત્મક વાત છે.
પરંતુ કેટલાંક લોકો એમ માને છે કે ડેટાબેઝને વ્યાપક રૂપે ઉપલબ્ધ
કરાવવા અમુક અંશે અયોગ્ય હોઈ શકે કેમ કે કોપર્ોરેટ કંપનીઓ એનો
અયોગ્ય લાભ ઉઠાવી શકે છે. ટીડીયુનો ડેટાબેઝ ઑનલાઇન મૂકવાનું પણ
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આ જ કારણે િચંતાજનક માનવામાં આવે છે. મને આ તકર્ સમજાતો
નથી. છેલ્લાં તર્ણ દશકોથી હું જે માિહતી ઑનલાઇન મૂકીને સાવર્જિનક
કરી રહ્યો છું, મારા એ અનુભવથી આ તકર્ એકદમ િવપરીત છે.
મેં આ બાબત માટે ઘણાં લોકોને લખ્યું કે એ લોકો શું િવચારે છે.
તેઓ મારી સાથે સંમત થયાં કે ડેટાબેઝને ગુપ્ત રાખવાથી ખોટાં પેટેન્ટ
રોકી નિહ શકાય. હું એ િનષ્કષર્ પર પહોંચ્યો છું કે આ માિહતીને
ગુપ્ત રાખવાથી મહત્વપૂણર્ સાવર્જિનક જ્ઞાનની પર્ગિત અને િવસ્તાર બાિધત
થાય છે. મને એ વાતનું ધ્યાન છે કે મેં ક્યારેય ડેટાબેઝ જોયો નથી
અને સંસ્કૃતનાં િવદ્વાનોએ ચેતવણી આપી છે કે કોઈ પણ ફોમર્ુલેશનને
એના અંતિનર્િહત ટેકસ્ટને સંપૂણર્ રીતે સમજ્યા િવના ડેટાબેઝમાં મૂકવાથી
એ યુગો જૂનાં િસદ્ધાંત , garbage in, garbage outની જેમ માતર્ કચરાનો
ઢગલો બની જશે, જેમાંથી કચરો જ નીકળશે.
આમ તો આ બહુ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ડેટાબેઝ છે. હું માનું છું કે
વ્યાપક રીતે એની ઉપલબ્ધતા ઉપયોગી જ્ઞાનના પર્સારણમાં સહયોગ કરી
શકે છે. જો આ માિહતી ખોટા પેટેન્ટને રોકવામાં ઉપયોગી હોય તો આ
માિહતી પેટેન્ટ-બસ્ટરના વ્યાપક સમૂહને ઉપલબ્ધ કરાવવી લાભદાયી થઈ
શકે. જો ડેટાબેઝ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ન હોય તો સંસ્કૃતનાં િવશેષજ્ઞો
આમાં િટપ્પણીઓ મૂકવાનું કામ કરી શકે છે અને એને વધુ ઉપયોગી
બનાવી શકે છે. અને, િનિશ્ચત જ, આયુવેર્િદક અને યૂનાની િવજ્ઞાનના
પર્ચારમાં આ ઘણો ઉપયોગી થશે.
કેવળ પરીક્ષકો સુધી ડેટાબેઝ સીિમત રાખવા કરતાં વધુ સારી વ્યૂહરચના
એ હોઈ શકે કે આ વંદના િશવા જેવાં પેટેન્ટ-બસ્ટરોને એ પર્ેિરત કરે.
મારી સહકમર્ી અને સામ િપતર્ોડાની િમતર્ બેથ નોવેકે , જેમણે વ્હાઈટ
હાઉસમાં ઓસામાના ઓપન ગવમેર્ન્ટ પર્યાસોનું નેતૃત્વ કયર્ુ હતું, એક
“પીયર ટૂ પેટેન્ટ” (Peer to Patent”) નામની િસસ્ટમ શરૂ કરી હતી,
જેમાં પેટેન્ટ પરીક્ષક પૂવર્ગામી કલાના ઉદાહરણો જાણવા માટે નેટ પર
અન્ય લોકો સાથે કામ કરે છે. માતર્ થોડાં પેટેન્ટ-પરીક્ષકો માટે ડેટાબેઝ
ઉપલબ્ધ કરાવવાને બદલે “પીયર ટૂ પેટેન્ટ” વધુ સારું પિરણામ પર્ાપ્ત
કરવા માટે લોકોના જ્ઞાનનો લાભ લે છે.
હું ચોક્કસ કહી નથી શકતો કે આનો ઉત્તર હું જાણું છું. પણ મારો
મત છે કે સરકારની પારંપિરક જ્ઞાન િડિજટલ લાયબર્ેરીનો ડેટાબેઝ
સાવર્જિનક રીતે ઉપલબ્ધ હોવો જોઈએ. આમાં સાવર્જિનક ક્ષેતર્નું જ્ઞાન
સામેલ છે, સરકાર દ્વારા ઘણો ખચર્ કરીને એ જમા કરવામાં આવ્યું છે
અને આને ઉપલબ્ધ કરાવવું એ પરંપરાગત જ્ઞાન માટે સારું હશે.
સરકારી ઉદ્યમ તરીકે, એવું પણ લાગશે કે કોપીરાઈટ અિધિનયમ,
માિહતીનો અિધકાર અિધિનયમ, અને બંધારણ બધાંનું વલણ છે; માિહતી
પર્ગટ કરવી. હું આ બાબતે ખોટો પણ હોઈ શકું છું. , પણ મારી
ઈચ્છા છે કે વષર્ 2018 માં આ ચચર્ા શરૂ થાય, જેને પિરણામે એવું
બની શકે કે સરકારને એક યાિચકા દાખલ કરવામાં આવે કે એમનો
ડેટાબેઝ સાવર્જિનક કરે, માતર્ પોટર્લ પર નિહ બલ્કે એને ભારે માતર્ામાં
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ડાઉનલૉડ કરવા માટે અને એનો ફરી પોતાની રીતે ઉપયોગ કરવા માટે
પણ.

વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન અને િદલ્હી િવશ્વિવદ્યાલયમાં ફોટોકૉપીની દુકાનવૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન અને િદલ્હી િવશ્વિવદ્યાલયમાં ફોટોકૉપીની દુકાન.
નવમું કાયર્ક્ષેતર્ છે , વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન; મારું તાત્પયર્ પિતર્કામાં છપાતાં
આધુિનક િવદ્વાનોના પર્કાશનથી છે. 2017 માં મારો મોટા ભાગનો પર્યાસ
વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન સુધી પહોંચવામાં રહેલી અડચણોનો સામનો કરવામાં ગયો,
ખાસ કરીને અમેિરકી કમર્ચારીઓ અથવા અિધકારીઓ દ્વારા એમના
સરકારી કતર્વ્યો દરમ્યાન લખવામાં આવેલાં, પિતર્કાઓના લેખ હતાં, જે
પૈસાની િદવાલ (pay wall ) ની પાછળ છુપાવવામાં આવ્યાં હતાં.
મારી કાયર્વાહીની મૂળ યોજના એ સમસ્યાનું િવશ્લેષણ કરીને, અમેિરકન
બાર એસોિસએશનની સમક્ષ મારા િનષ્કષર્ો રજૂ કરીને એમની “હા” અથવા
“ના” નો મત લઈને પછી એ માિહતી પર્માિણત મેઈલ દ્વારા ડઝનબંધ
પર્કાશકો અને એજન્સીઓને મોકલવાની હતી. આ પતર્ો દ્વારા પર્કાશકોને
નોિટસ મોકલવાની હતી કે એમના પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યાં છે અને
એમણે 60 િદવસોની અંદર પોતાની પર્િતિકર્યા આપવાની રહેશે.
મારા મનમાં એક જ સવાલ હતો, “હવે શું થશે?” જ્યારે હું પિબ્લક
ડોમેનનાં કામો પર કૉપીરાઈટના અનુિચત દાવાઓ િવશે પતર્ મોકલું છું તો
એને પર્કાિશત કરવાની અનુમિત નથી માંગતો. જો કામ ખરેખર પિબ્લક
ડોમેનમાં છે, તો મારે અનુમિતની જરૂર નથી. હું એ વાત પણ સ્પષ્ટ
કરી દઉં કે મારી પાસે એવાં કામોની એક કોપી છે, જેના િવશે હું
સવાલ ઉઠાવી રહ્યો છું. અન્યથા આ કેવળ એક સૈદ્ધાંિતક મુદ્દો છે. હું
પર્િતિકર્યા માગું છું પણ મને ભાગ્યે જ કોઈ પર્િતિકર્યા મળે છે. આ
પિરિસ્થિતમાં પર્શ્ન એ છે કે શું આ લેખને પોસ્ટ કરવો જોઈએ?
સાય-હબ (sci-hub)ની એલેકઝાન્ડર્ા એલ્બાક્યાન અને જેએસટીઓઆર
(JSTOR) નાં આરોન સ્વાટ્ઝર્ના અનુભવો પરથી હું જાણું છું કે જ્યારે
પર્કાશકોને એમનાં િવત્તીય િહતો પર જોખમ લાગે, ત્યારે એ કેટલાં કર્ૂર
થઈ શકે છે. મને નથી લાગતું કે જો હું સરકારનાં કામો િવશે
કાયદેસર રીતે વાત કરું, તો પર્કાશક મારી વાત જરા પણ સાંભળશે.
એઓ એ જ કરશે, જે માનક સંગઠનોએ કયર્ુ અને એ લોકો ઝઘડવા
માટે તૈયાર જ હોય છે. હું ચોક્કસ પર્કાશકોને એ નોિટસ મોકલવાનો છું
કેમ કે મને લાગે છે કે એમણે સાવર્જિનક સંપિત્તનો દુરુપયોગ કયર્ો છે.
પરંતુ હું આ કરવા માટે કોઈ બીજો રસ્તો તલાશ કરી રહ્યો છું, જે
થોડો ઓછો વાંકોચૂકો હોય અને સીધો જ ઝળહળતી લાયબર્ેરી સુધી
પહોંચાડી દે.
ભારતમાં પણ આ જ િસ્થિત છે, િદલ્હી યુિનવિસર્ટીની ફોટોકૉપી દુકાનનો
પર્િસદ્ધ કેસ, એ રસ્તો હોય શકે છે. િદલ્હી િવશ્વિવદ્યાલયના કેમ્પસમાં
એક િનજી ફોટોકૉપી દુકાન હતી. પર્ોફેસરો અહીં જનર્લ નાં લેખોની
િલસ્ટ લઈને આવતાં, એ દુકાનદાર લાયબર્ેરીમાં જઈને એ લેખોને કૉપી
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કરી લેતો, પછી િવદ્યાથર્ીઓ માટે પાઠ્યકર્મ પુિસ્તકા( course pack) તૈયાર
કરતો અને વ્યાજબી ભાવે એ વેચતો. આ “રામેશ્વરી ફોટોકૉપી શોપ” પર
ઓક્સફડર્ યુિનવિસર્ટી પર્ેસ, કેિમ્બર્જ યુિનવિસર્ટી પર્ેસ અને ટૈલર એન્ડ
ફર્ાંિસસ, તર્ણેએ કેસ કયર્ો. દુકાન પર સશસ્તર્ પોલીસે દરોડો પાડ્યો.
દુકાનના માિલકે ‘ધ વાયર’ને જણાવ્યું, “આ બહુ શરમજનક હતું. મને
લાગ્યું કે હું અપરાધી છું.”
આ કેસ નવી િદલ્હીમાં િદલ્હી ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ચાલ્યો. ભારતના
બૌિદ્ધક સંપિત્તના એક પર્મુખ િવદ્વાન અને સમિપર્ત સાવર્જિનક કાયર્કતર્ા,
મારા િમતર્ શમનાદ બશીરે છાતર્ો અને િશક્ષણિવદ્દોના પક્ષ તરફથી મધ્યસ્થી
કરી.
ભારતીય કૉપીરાઈટ અિધિનયમ (ધ કૉપીરાઈટ એક્ટ ઑફ ઈિન્ડયા ) માં
પણ અન્ય કૉપીરાઈટ અિધિનયમોની જેમ અમુક અપવાદ છે, જ્યાં
કૉપીરાઈટ લાગૂ નથી થતો. દાખલા તરીકે, યુ.એસ.માં અમેિરકન સરકારનું
કામ કૉપીરાઈટથી મુક્ત છે. ભારત અને અમેિરકા, બંને દેશોમાં
કૉપીરાઈટનું ઉલ્લંઘન કયર્ા િવના કોઈ નેતર્હીન માટે પુસ્તક કૉપી કરી
શકાય છે. એ વાતથી કોઈ ફરક નથી પડતો કે પુસ્તકનું મહત્વ શું છે,
આ એક આંતરરાષ્ટર્ીય સંિધનું પિરણામ છે.
ભારતમાં કૉપીરાઈટના સંબંધે એક બીજો અપવાદ પણ છે, જો કોઈ
િશક્ષક પોતાના િવદ્યાથર્ીને ભણાવતી વખતે કોઈ કામ કૉપી કરાવે, તો
એના ઉપર કૉપીરાઈટ લાગૂ નિહ થાય. ન્યાયાલયનું કહેવું છે કે િદલ્હી
િવશ્વિવદ્યાલયમાં કોસર્ પેક આ જ અપવાદને અંતગર્ત આવે છે.રામેશ્વરી
ફોટોકૉપી દુકાને કૉપીરાઈટનું કોઈ ઉલ્લંઘન નથી કયર્ુ કારણ કે કોસર્
પેકને િવશ્વિવદ્યાલયની અનુમિતથી એક િવશેષ ઉદ્દેશ્ય માટે તૈયાર કરવામાં
આવ્યો હતો. આ ઉદ્દેશ્ય છે, જ્ઞાનના પર્સારને પર્ોત્સાહન આપવું, જે
કૉપીરાઈટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
કૉપીરાઈટ કાનૂન આની ઉપર લાગૂ નથી થતો. કેસ કાઢી નાખવામાં
આવ્યો.
હું િદલ્હી યુિનવિસર્ટીના મામલા પર િવચાર કરી રહ્યો છું અને કોટર્નો
િનણર્ય મારા કાનોમાં ગૂંજી રહ્યો છે. હું જનર્લના લેખોનો મારો ડેટાબેઝ
જો િવશ્વિવદ્યાલયના પિરસરમાં લઈ જાઉં તો શું થાય? હું િદલ્હી
િવશ્વિવદ્યાલયના મામલા જેવું જ કંઈક કરવાનો િવચાર કરી રહ્યો હતો,
જે અમેિરકામાં પણ સવર્વ્યાપી હોય.
મારો િવચાર છે કે કોઈ પર્ોફેસર મને પિતર્કાના લેખો માટે એક િડિજટલ
ઑબ્જેક્ટ આઈડેંિટફાયરની સૂિચ આપી શકે છે. પછી, જ્યારે છાતર્ આવે
ત્યારે હું એમને એક યુએસબી( USB) ડર્ાઈવ આપીશ, જેમાં એમનો
પાઠ્યકર્મ (કોસર્ પેક) હશે. પછી, હું બીજા િવશ્વિવદ્યાલયમાં જઈને આ
જ પર્િકર્યા ફરીથી કરીશ. આ જ્ઞાન ઉપલબ્ધ કરાવવાની સેવા દરેક છાતર્
માટે વ્યિક્તગત હશે. કદાચ અમે મફત યુએસબી ડર્ાઈવ સાથે
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િવદ્યાથર્ીઓને નાસ્તો પણ આપીએ. મારી પાસે ગુઆકેમોલે વાનગીઓનો
અદ્ભુત સંગર્હ છે, જે ભારતમાં બહુ લોકિપર્ય છે.
મેં શમનાદને પૂછ્યું, “આ એ જ મુદ્દો નથી?” એમણે સંમિત વ્યક્ત
કરતા કહ્યું કે આ યુએસબી ડર્ાઈવ પણ પાઠ્યકર્મ પુિસ્તકા (કોસર્ પેક)
સમાન જ છે, પરંતુ કોઈ એ ન કહી શકે કે કોટર્ આના િવિશષ્ટ
તથ્યોની વ્યાખ્યા કઈ રીતે કરશે અને કોટર્ શું યુએસબી ડર્ાઈવ અને
કાગળોની પાઠ્યકર્મ પુિસ્તકા(paper course pack) ને સમાન માનશે. પરંતુ
અમે બંને એ વાતમાં સંમત હતાં કે ખરેખર આ કામ એક િબંદુ પર
સમાન જ હતાં.
િશક્ષણનો અિધકાર માતર્ કૉપીરાઈટ અિધિનયમમાં જ સામેલ કરવામાં આવ્યો
છે, એવું નથી.આ અિધકાર ભારતના બંધારણમાં પણ મૂળભૂત અિધકારો
અંતગર્ત સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દાખલા તરીકે, પોતાની પંસદનો
વ્યવસાય કરવો, એ મૌિલક અિધકાર છે, જે જાિતની ઉપર છે. પણ આ
જાિતથી કંઈક વધુ છે; તમે તમારી પંસદનો વ્યવસાય ત્યાં સુધી ન કરી
શકો, જ્યાં સુધી તમે એ શીખી ન લો. ટેિક્નકલ માનકો માટે મારો આ
જ તકર્ હતો અને સામાન્ય રીતે જ્ઞાન પર્ાપ્ત કરવા માટે પણ મારો આ
જ તકર્ હશે. કાયર્શીલ લોકશાહીમાં સુમાિહતગાર નાગિરકોનું મુખ્ય યોગદાન
હોય છે.
બધાં લોકોને વૈજ્ઞાિનક માિહતી ઉપલબ્ધ કરવાને બદલે 2 કરોડ ભારતીય
િવદ્યાથર્ીઓને આ માિહતી એક એક કરીને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં મને ખુશી
થશે. આ મહત્વપૂણર્ િબંદુ છે: જ્ઞાન સુધી પહોંચ િદ્વગુણી(binary) સમસ્યા
નથી. જો કે અહીં િનજી સંપિત્તના અિધકારોનો મામલો છે પણ આપણે
આ અિધકારને જ્ઞાનના માગર્માં ત્યારે અનુિચત અડચણ ન બનવા દેવો
જોઈએ, જ્યારે િવદ્યાથર્ી પોતાનું િશક્ષણ આગળ ધપાવવા પર્યાસ કરે છે.
િશક્ષણમાં અડચણ પેદા કરવી, એ અનૈિતક છે. અને કદાચ અડચણો દૂર
કરવાનો આ જ અવસર છે.
મને આશા છે કે આ ડેટા ભારતમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે અને એને
ભારતીય િવદ્યાથર્ીઓ સુધી પહોંચાડી શકાશે. મને ખાતરી નથી કે આ કામ
કરવાની મારામાં િહમ્મત છે અથવા ભારતનાં િવશ્વિવદ્યાલયો એટલું સાહસ
કરશે કે મને પોતાના પિરસરમાં આવવાની અનુમિત આપે. મને એ પણ
ખબર નથી કે લોભી પર્કાશકો કેવી પર્િતિકર્યા આપશે. પણ મારું માનવું
છે કે આ પર્વૃિત્ત ભારતીય કાનૂન અંતગર્ત આવે છે અને આ માિહતી
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જો જ્ઞાન- સત્યાગર્હ જ એકમાતર્ ઉપાય છે, તો
એ કરવો જ રહ્યો.

માિહતીનું લોકશાહીકરણમાિહતીનું લોકશાહીકરણ
દસમું ક્ષેતર્ છે, માિહતીનું લોકશાહીકરણ. આ મારું કાયર્ક્ષેતર્ છે, કદાચ
સૌથી મહત્વપૂણર્ છે. મારું વ્યિક્તગત ધ્યાન એ િવશાળ ડેટાબેઝ શોધીને
એને સાવર્જિનક કરવા પર છે, જે પિબ્લક ફંડમાંથી , મોટે ભાગે
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સરકારી ફંડમાંથી બનાવવામાં આવ્યાં હોય. આ ઉપરથી નીચે (top-down )
જવાનો ઉદ્યમ છે, જે ઘણી વાર ભારત અને અમેિરકામાં રાષ્ટર્ીય
સરકારના સ્તર પર કામ કરે છે. હું એ ચીજોની શોધ કરું છું, જે
પહેલાંથી જ મોજૂદ છે અને લોકોને એ ઉપલબ્ધ કરાવી આપવાનો
પર્યત્ન કરું છું.
પરંતુ જ્ઞાન ઉપરથી નીચે(top-down) નથી વહેતું. જ્ઞાન લોકોથી શરૂ થાય
છે. વષર્ 2016માં, મારી યાતર્ા દરમ્યાન જ્યારે હું બંકર રૉયને મળ્યો,
ત્યારે મને એનો અનુભવ થયો. સામ િપતર્ોડાએ પર્ખ્યાત મેયૉ કૉલેજમાં
ભાષણ આપવાનું હતું . ત્યાર પછી બીજે િદવસે સવારે સામનાં જૂના
દોસ્ત બંકરને મળવા બેયરફૂટ કૉલેજ ગયાં.પછી રાજસ્થાન કેન્દર્ીય
િવશ્વિવદ્યાલયમાં કુલપિત તરીકે સામે દીક્ષાંત સમારંભની અધ્યક્ષતા કરવાની
હતી.
બેયરફૂટ કૉલેજ એક અદ્ભુત જગ્યા છે. બંકરે એની સ્થાપના 1972 માં
કરી હતી. વતર્માનમાં મધ્ય રાજસ્થાનમાં િતલોિનયા ગામ પાસે એનું મોટું
પિરસર છે. એમનું ઉલ્લેખનીય કામ સૌર ફાનસનું છે. તેઓ આખી
દુિનયાનાં ગામોની મિહલાઓને પોતાના પિરસરમાં િનમંિતર્ત કરે છે અને
એમને સૌર ફાનસ બનાવવાનું અને એની જાળવણીનું કામ શીખવે છે.
એ મિહલાઓ સોલ્ડર કરવાનું, સ્કૈમૈિટક્સ આકૃિતઓ સમજવાનું અને
અન્યોને પર્િશક્ષણ આપવાનું કામ પણ શીખે છે.આ મિહલાઓ પોતાના ઘરે
પાછી જઈને ગામમાં પર્કાશ ફેલાવવાનું કામ કરે છે , જેથી િવદ્યાથર્ીઓ
અને વયસ્કોને અંધારું થયા પછી પણ ભણવાની સગવડ મળે છે. સૌર
ઉજર્ાનો ઉપયોગ અન્ય ઘણાં કામો માટે પણ થાય છે, જેમ કે સેલ
ફોનને ચાજર્ કરવા માટે.
આ ઉપરાંત બેયરફૂટ કૉલેજમાં સૌર કૂકર, જળ પુનપર્ર્ાિપ્ત (reclamation)
પિરયોજનાઓ, સૌર ઉજર્ાથી સંચાિલત જળ િવલવણીકરણ (desalination) ,
કચરા િનકાલની પર્ણાલી અને અન્ય ઘણી યોજનાઓ િવકિસત કરવામાં
આવી છે. એમણે એપ્પલ કંપની સાથે મળીને એવી િસસ્ટમ પર પણ
કામ કયર્ુ છે, જેથી બાળકો જો િદવસે ખેતરમાં કામ કરતાં હોય તો
એઓ રાતર્ે િશક્ષણ પર્ાપ્ત કરી શકે. પી.એચ.ડી. કરી ચૂકેલાં છાતર્ો પોતાના
પોસ્ટ -ડૉકટરલ િશક્ષણ માટે એક વષર્ અહીં ગાળે છે, જેથી બહેતર
નવીન ટેકનોલોજીનું િનમર્ાણ કરે અને પછી ભારત અને દુિનયાનાં
ગામડાઓમાં જઈને એ ટેકનોલોજી લાગૂ કરી શકે.
જ્ઞાન જમીનના સ્તરે પેદા થાય છે. કોઈ વ્યિક્ત રાષ્ટર્ીય સરકારો પર જ
ધ્યાન કેંિદર્ત કરી શકે છે,પણ આમ કરવાથી અસંખ્ય નાના પુસ્તકાલયો,
સ્કૂલો, ગામડાઓમાં બુઝુગર્ોનું જ્ઞાન, મંિદરો અને આયુવેર્િદક િડસ્પેન્સરીઓમાં
રાખવામાં આવેલું પરંપરાગત જ્ઞાન અને જ્ઞાનના ઘણાં ભંડારોની અવગણના
થશે.
માિહતીનું લોકશાહીકરણ એક લક્ષ્ય છે, જે અમેિરકા અને ભારત વચ્ચે
કર્ોસ-ફિટર્લાઇઝેશનનો અવસર પર્દાન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બંને દેશોમાં
ખેડૂતોએ એકસમાન સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેમ કે યોગ્ય
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સૉફ્ટવેરની પર્ાિપ્ત, એમનાં ખેતીનાં મશીનો અને બીજનો પુનરુપયોગ
વગેરે.અમેિરકા અને ભારત બંને દેશોમાં મજબૂત ગર્ામીણ પરંપરાઓ અને
આખા દેશમાં નાના શહેરોમાં િવશાળ સંસાધનો મોજૂદ છે. ‘અમેિરકા-ભારત
ભાઈ ભાઈ’ સૂતર્ બહુ શિક્તશાળી હશે! અમેિરકામાં રહેનારાં 35 લાખ
ભારતીય મૂળનાં નાગિરકો આ ભાગીદારી િનમર્ાણ કરવા માટે એક મજબૂત
આધાર બની શકે છે.
સામ િપતર્ોડા અવારનવાર માિહતીના લોકશાહીકરણ િવશે વક્તવ્ય આપતાં
હોય છે. આ એક મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય છે. આ કોઈ એક ડેટાબેઝ નથી,
જેને મુક્ત કરવાનો છે. માિહતીનું લોકશાહીકરણ એટલે જ્ઞાનના ઉત્પાદન
અને એના ઉપયોગમાં મૌિલક પિરવતર્ન. જ્ઞાનની સાવર્િતર્ક પહોંચ આપણા
સમયની સંભાવના છે અને માિહતીનું લોકશાહીકરણ એનું પિરણામ. આપણે
અવશ્ય આ આકાંક્ષાપૂણર્ લક્ષ્ય પર કામ કરવું જોઈએ.

મારી પોતાનીમારી પોતાની, ભારતની ખોજ ભારતની ખોજ.
ભારત અને અમેિરકા બંને દુિનયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છે અને
બંનેનો સમૃદ્ધ વારસો છે; સ્વતંતર્તા અને કાયદાના શાસન માટે મહત્વપૂણર્
લડાઈઓ. કદાચ મારા જેવા અપર્વાસી અભારતીય વ્યિક્ત માટે, ભારતના
જ્ઞાન િવશે વાત કરવી થોડી ધૃષ્ટતા હોય શકે,પરંતુ મને આ વાતથી
પર્સન્નતા થઈ કે મારાં પર્યાસોને સારી પર્િતિકર્યા મળી છે અને હું મારા
પર્યાસો બમણાં કરવા ઈચ્છું છું.
આ મારો દૃઢ િવશ્વાસ છે કે જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ માટે અને
જ્ઞાનને બધાં અંકુશોમાંથી મુક્ત કરવા માટે જો દુિનયાભરમાં કર્ાંિત શરૂ
થાય તો આ કર્ાંિતનું નેતૃત્વ ભારત દુિનયાના અન્ય દેશો કરતાં વધુ સારી
રીતે કરી શકશે. મારાં આ િવશ્વાસની પાછળ બે પર્સંગો છે, જેનું વણર્ન
અહીં કરું છું.
ડૉ. કિવરાજ નાગેન્દર્નાથ સેનગુપ્ત િલિખત “ઔષધીની આયુવેર્િદક પર્ણાલી –
ખંડ 2” બંગાળી ભાષામાં લખાયેલો ઉત્કૃષ્ટ ગર્ંથ છે, જેનો અંગર્ેજીમાં
અનુવાદ સન્ 1901 માં કરવામાં આવ્યો હતો. એ ગર્ંથના એક
અવતરણથી હું બહુ પર્ભાિવત થયો. સેનગુપ્ત એવાં વૈદ્યો અને સંસ્કૃતના
આચાયર્ોના વંશજ હતાં, જેમણે ઘણા સમય સુધી કોલકત્તામાં પર્ેિક્ટસ કરી
હતી. આ પુસ્તકની ભૂિમકામાં એમણે લખ્યું છે કે “આ દેશનું જ્ઞાન
વેચાણ માટે કયારેય ઉપલબ્ધ નથી. િહંદુ શાસ્તર્ો અનુસાર જ્ઞાનનું વેચાણ
િનંદનીય છે.”
એ વાત મારા મનમાં ગૂંજતી હતી. મેં જેટલાં પણ ભારતીય માનકોને
પોસ્ટ કયર્ા, એ બધાં ઉપર ભતર્ૃહિરના “નીિતશતકમ્” નું સૂતર્ લખ્યું, “જ્ઞાન
એવો ખજાનો છે જે કોઈ ચોરી નથી શકતું.” સન્ 1901ના આયુવેર્િદક
ગર્ંથમાં આ સૂતર્ જોવાની આશા નહોતી પણ િનિશ્ચત જ મને આશ્ચયર્
નહોતું થવું જોઈતું.
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સેનગુપ્તજીએ ફરીથી આશ્ચયર્ચિકત કરી દીધો, કારણ કે એમણે લૉડર્
ફર્ાંિસસ બેકનના શાસ્તર્ીય ગર્ંથ “ધ એડવાન્સમેંટ ઑફ લિનર્ંગ” નું
અવતરણ આપ્યું છે. બેકને કહ્યું કે જ્ઞાનના િનમર્ાણનું કામ “લાભ
અથવા વેચાણની દુકાન” ન હોવી જોઈએ બલ્કે જ્ઞાન તો “રચનાકારની
કીિતર્ના પર્ચુર ભંડાર અને મનુષ્યની િસ્થિત સમૃદ્ધ બનાવે એવું” હોવું
જોઈએ.
ડૉ. સેનગુપ્તે એ શાસ્તર્ીય પાઠોનું ગહન અધ્યયન કયર્ુ અને સમજાવ્યું
કે પર્ાચીન સમયમાં એ કેવી રીતે ઉપયોગી હતાં.

“જો કોઈ વ્યિક્તએ જ્ઞાનના કોઈ પણ ક્ષેતર્માં િનપુણતા પર્ાપ્ત કરી
હોય તો એ પોતાનું જ્ઞાન એવાં યોગ્ય છાતર્ોને આપવા બાધ્ય છે,
જે છાતર્ો આ જ્ઞાન પર્ાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે. િશક્ષકો છાતર્ોને માતર્
િશક્ષણ જ નિહ આપે, બલ્કે એમના ભોજન અને રહેઠાણનો
પર્બંધ પણ કરશે, જ્યાં સુધી છાતર્ એમની સાથે રહેશે. સમાજનાં
સમૃદ્ધ અને સંપિત્તવાન લોકો અધ્યાપનમાં વ્યસ્ત િશક્ષકોની હંમેશા
સહાયતા કરશે.”

સ્વાભાિવક છે કે કોઈ પણ વ્યિક્ત આ િસદ્ધાંતને સંદેહાત્મક રીતે જોશે.
શમનાદ બશીરે જેમ મને કહ્યું હતું કે ઘણાં બર્ાહ્મણો ધાિમર્ક ગર્ંથોને
સાવધાનીપૂવર્ક સુરિક્ષત રાખવા માટે પહોંચ સીિમત કરી દેતાં હતાં. જો
કોઈ ક્ષુદર્ એ સાંભળી લે તો એમનાં કાનોમાં પીગળેલું સીસું નાખીને
સજા આપતાં. છતાં પણ મારો મત છે કે જાિતિનષેધ અને અન્ય
અવરોધો છતાં પણ જ્ઞાન સુધી પહોંચનો િસદ્ધાંત ભારતના ઈિતહાસમાં બહુ
ઊંડે સુધી સમાયેલો છે.
પારંપિરક જ્ઞાન પર અધ્યયન દરમ્યાન મારા ધ્યાનમાં એક બીજો પર્સંગ
પણ આવ્યો, જેને લીધે હું પરેશાન થઈ ગયો. હું “ડૉકટિરંગ ટર્ેિડશન”
નામનો અદ્ભુત ગર્ંથ વાંચી રહ્યો હતો, જે 19 મી સદીના અંતમાં
બંગાળમાં આયુવેર્િદક પર્ણાલીના આધુિનકીકરણ પર આધાિરત હતો. પાછલી
સદીની શરૂઆતમાં જ્યારે પિશ્ચમી િચિકત્સા િશક્ષણ વધુ વ્યાપક બન્યું ,
તો ડૉક્ટરોના નવા વગર્માં ઘણાં આયુવેર્િદક િચિકત્સકો પણ હતાં. એમણે
થમર્ોમીટર, માઇકર્ોસ્કોપ અને સ્પોટ વૉચ જેવાં નવા ઉપકરણો અપનાવી
લીધાં હતાં. નવી હોિસ્પટલો બની રહી હતી. ફામર્સીઓ વધુ મોટી અને
વધુ કેંિદર્ત થઈ ગઈ હતી.
આ બધાંની સાથે સાથે િચિકત્સા િશક્ષણ માટે નવા િવશ્વિવદ્યાલયો અને
કૉલેજો શરૂ કરવામાં આવી. જ્યારે નવી “અષ્ટાંગ આયુવેર્દ કૉલેજ” બહુ
ધામધૂમથી શરૂ થઈ તો એમણે ગાંધીજીને મુહર્ૂત માટે આમંતર્ણ આપ્યું .
ગાંધીજીએ પોતાના િનજી કારણોથી આમંતર્ણ સ્વીકાર કયર્ુ. ત્યાં એમનું
સ્વાગત બહુ ધૂમધામથી થયું અને એમને બે શબ્દો કહેવાનો અનુરોધ
કરવામાં આવ્યો. એમણે આ આખા ઉપકર્મની ટીકા કરી ! તમે 6મે,
1925 નું આ વક્તવ્ય ગાંધીજીના સંગર્હના ખંડ 27 માં પૃ.42 પર વાંચી
શકો છો. ગાંધીજીએ આ વાત િવસ્તારથી કહી કે એમને લાગે છે કે
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મોટી હોિસ્પટલો અને ફેન્સી દવાખાનાઓ ચીજોને બહેતર બનાવવાને બદલે
વધુ ખરાબ કરી રહ્યાં છે. એમણે કહ્યું કે આયુવેર્િદક િચિકત્સકોમાં
િવવેકની કમી છે અને એમનામાં િવનમર્તાની પણ કમી છે. આ તો માતર્
એમની શરૂઆત હતી. પછી તો એમણે આ સમસ્યાના મૂળ સુધી જઈને
એની સખત ટીકા કરી, જે કેવળ ગાંધીજી જ કરી શકે..
ગાંધીજી ગયાં પછી ત્યાં ધાંધલ મચી ગઈ. િનમંતર્ણ સિમિતએ એમને પતર્
લખીને એમનાં શબ્દો પાછાં ખેંચી લેવા જણાવ્યું. એમણે ઈનકાર કરી
દીધો. મેં એમનું આ ભાષણ સામ િપતર્ોડાને મોક્લ્યું . એમણે મને
જવાબમાં જણાવ્યું કે એઓ ઘણા મુદ્દે ગાંધીજી સાથે સંમત છે. સામે
સ્પષ્ટતા કરી કે ગાંધીજી વાસ્તવમાં એમ કહેતાં હતાં કે સમાજે રોગોના
િનવારણ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ , નિહ કે િચિકત્સકો, દવાઓ અને
હોિસ્પટલોના વ્યવસાય ઉદ્યમ તરીકેના િવકાસ પર. ગાંધીજીએ એમ પણ
કહ્યું કે તમારી પાસે બધાં ઉત્તર છે એ એકદમ ખોટી માન્યતા છે અને
ઘણાં આધુિનક િચિકત્સકોનો િવચાર છે કે આયુવેર્દમાં બધાં ઉત્તર છે, તો
એ પણ ખોટું છે. આ િચિકત્સકોમાં સામાન્ય લોકોના સ્થાિનક જ્ઞાન પર્ત્યે
િવનમર્તા અને િવશ્વાસનો પણ અભાવ દેખાય છે.
આ બે પર્સંગોએ મને સમજાવ્યું કે માિહતીના લોકશાહીકરણની શરૂઆત
અને એના સંસ્થાનવાદ (decolonizing) નો અંત લાવવા માટે ભારત જ
સૌથી સારું સ્થાન છે. માિહતી બધાંને મળે, એ િવચાર ભારતીય ઈિતહાસ
અને ગણતંતર્ની આધુિનક લોકશાહીના માળખામાં સંપૂણર્પણે અંતિનર્િહત છે.
પિશ્ચમી દેશોની દવાઓની ઊંચી િકંમત, પારંપિરક જ્ઞાન પર પેટેન્ટ અને
સંપૂણર્ વૈજ્ઞાિનક સંગર્હ (corpus) સુધી સીિમત પહોંચ, આ બધાં જ્ઞાન પર
મૂકવામાં આવેલાં અંકુશોનાં પર્તીક છે, જેને લોકો ઓળખે છે અને સમજે
છે.

ભારતમાં લોકો આ વાતને સમજે છે કે જ્યારે જ્ઞાન કેટલાંક કોપર્ોરેટ્સની
િનજી સંપિત્ત બની જાય, તો એનાથી સમાજને કેટલું મોટું નુકસાન થાય
છે? ભારતમાં સામાજીક મુદ્દાઓ પર ચચર્ા કરવાની પરંપરા છે. એ જ
ગાંધીજીએ કયર્ુ , જ્યારે એમણે અષ્ટાંગ આયુવેર્દ કોલેજમાં ભાષણ આપ્યું.
એવું જ સમર્ાટ અશોકે કયર્ુ હતું, જ્યારે એમણે બધાં ધમર્ો પર્ત્યે
સિહષ્ણુતાને પર્ોત્સાહન આપ્યું હતું અને તર્ીજી બૌદ્ધ પિરષદ પર્ાયોજીત
કરવામાં પણ મદદ કરી હતી. જો આપણે જ્ઞાનની સાવર્િતર્ક પહોંચ િવશે
સ્પષ્ટ વાતચીત કરવા ઈચ્છીએ છીએ, તો ભારત આ ચચર્ા માટે એકદમ
સાચું સ્થાન છે.
આજે કેિલફોિનર્યામાં નાતાલના િદવસે હું આ નોટ પૂરી કરી રહ્યો છું.
મેં ફેબર્ુઆરીમાં ભારત જવાની િટિકટ બુક કરી છે. મને આશા છે કે
નવું વષર્ જ્ઞાનનું વષર્ હશે; મારા માટે અને બીજાઓ માટે પણ. મને આ
યાતર્ામાં સામેલ કરવા માટે હું મારા દોસ્ત સામ િપતર્ોડાનો ખૂબ ખૂબ
આભારી છું. જય િહંદ! જય ‘કોડ સ્વરાજ’
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ટી.ડી.યુ, બેંગલુરુમાં વનસ્પિત સંગર્હાલય (Herbarium).
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


ટી.ડી.યુ, બેંગલુરુમાં વનસ્પિત સંગર્હાલય (Herbarium).

સાબરમતી આશર્મમાં ગાંધીજીની કામ કરવાની જગ્યા.

187

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/


આયુવેર્િદક ઔષધીઓના પરંપરાગત િસદ્ધાંત “રસાયણ”ના સૂતર્ોના વૈજ્ઞાિનક પરીક્ષણ
પર ડૉકટરેટ છાતર્ોનું એક પોસ્ટર.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/


મૈસૂરનાં મહારાણી સાથે.

રાિતર્ ભોજન સમયે સામ િપતર્ોડા સાથે. વચ્ચે ઊભાં છે, ટી.ડી.યુ.ના શર્ી.દશર્ન શંકર
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


અમદાવાદમાં ઈલા ભટ્ટ અને અનાિમક શાહ ભાષણ આપતી વેળા.

ગુજરાત િવદ્યાપીઠમાં દીક્ષાંત સમારંભનું સરઘસ.

190

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


લૉડ િરચડર્ એટનબરો દ્વારા સંકિલત સંગર્હનાં પુસ્તકો.

નહેરૂનું સંકલન, ભારતીય િનમર્ાણ સંિહતા (Building code of India ) અને
આઝાદીનાં દસ્તાવેજો, જેનું સ્કેિનંગ બાકી છે.

191

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


બેયરફૂટ કોલેજમાં િવશાળ કઠપૂતળીઓ સાથે.

બેયરફૂટ કોલેજમાં મિહલાઓ સૌર ફાનસ બનાવવાનું અને એની જાળવણીનું કામ
શીખી રહી છે.

192

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


બેયરફૂટ કોલેજમાં બંકર રૉય જળ પુનપર્ર્ાિપ્ત(reclamation ) પર્ણાલી િવશે સમજાવી
રહ્યાં છે.

િદનેશ િતર્વેદીના ઘરે ગુજરાતી ભોજન.

193

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


સલમાનના ચેમ્બરમાં િનશીથ દેસાઈની ફમર્નાં અનંત માલતી અને સલમાન ખુશર્ીદ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


ગુજરાત િવદ્યાપીઠના િવદ્યાથર્ીઓ સાથે વાતચીત કરી રહેલાં સામ િપતર્ોડા.

મુંબઈમાં ગેટ વે ઑફ ઈિન્ડયા પર િનશીથ દેસાઈ સાથે .
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


અિધસૂચનાઓ (notifications )નાં ડબ્બાઓ, જે માનક સંગઠનોને મોકલવામાં આવ્યાં.
કીકર્ વાલ્ટરે લીધેલો ફોટો.

કંપની બનાવવાની નોિટસ ( incorporation), જે અમારા િવશ્વાસને રજૂ કરે છે કે
કાનૂન બધાં માટે ઉપલબ્ધ હોવાં જોઈએ.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


બે િડસ્ક એરૈમાં 545 લાખ પિતર્કા-લેખ ,જેમાં બધાં માનવ જ્ઞાનનો એક મોટો
િહસ્સો ઉપલબ્ધ છે. આ બંને િડસ્ક “પિબ્લક િરસોસર્” ની ઑિફસથી હટાવીને
અન્ય જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવી છે.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
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પિરિશષ્ટ પિરિશષ્ટ : જ્ઞાન સંબંધી િટ્વટ્સ જ્ઞાન સંબંધી િટ્વટ્સ.
કાલર્ મલામુદ સેબસ્ટોપોલકાલર્ મલામુદ સેબસ્ટોપોલ, કેિલફોિનર્યા કેિલફોિનર્યા,  6 જૂન જૂન,  2017.
@carlmalamud 2.13 PM- 6 જૂન 2017
1/10 ‘પિબ્લક િરસોસર્’ વૈજ્ઞાિનક લેખોનું સઘન ઑિડટ કરી રહી છે. અમે
અમેિરકાની સરકારનાં કાયર્ો પર ધ્યાન કેંિદર્ત કયર્ું છે.
Replying to @carlmalamud,2.13 PM-6 જૂન 2017
2/ અમારા ઑિડટે એ િનધર્ાિરત કયર્ુ છે કે ફેડરલ કમર્ચારીઓ અથવા
અિધકારીઓ દ્વારા િલિખત 1,264,429 જનર્લના લેખ, સંભવત કૉપીરાઈટ
રિહત છે.
Replying to @carlmalamud, 2.13 PM- 6 જૂન 2017
3/ આ િવષયમાં વધુ પરીક્ષણ કરવા માટે મેં એ ડેટાબેઝની કૉપી બનાવી
લીધી છે,જેને સાય-હબ (sci-hub) કહેવામાં આવે છે,જેમાં 63+ િમિલયન
જનર્લ લેખો છે.
Replying to @carlmalamud, 2.14 PM- 6 જૂન 2017
4/ આ સાય-હબને કૉપી કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે, એનો પિરવતર્નકારી ઉપયોગ
કરવો અને એમાંથી એ બધાં લેખો અલગ કરવાં, જે સાવર્જિનક ક્ષેતર્
(પિબ્લક ડૉમેન)નાં છે.
Replying to @carlmalamud , બપોરે 2.14 વાગ્યે – 6જૂન 2017
5/ જે સરકારી પિતર્કોનાં 1,264,429 લેખોનો મેટાડેટા મારી પાસે છે, હવે
હું એમાંથી 1,141,505 ફાઈલો (90.2%) સંભિવત રીલીઝ માટે લઈ શકું છું.
Replying to @carlmalamud, બપોરે2.14 વાગ્યે-6જૂન 2017
6/ આ ઉપરાંત, મારી પાસે સન્ 1923 અથવા એનાથી પણ પહેલાંનાં
2,031,359 લેખો છે. આ બંને શર્ેણીઓનાં લેખ મળીને સાય-હબના 4.92%
થાય છે.
Replying to @carlmalamud ,બપોરે 2.15વાગ્યે -6જૂન 2017
7/ અિતિરક્ત શર્ેણીઓ, જેનું પરીક્ષણ કરવાનું બાકી છે, એમાં એ લેખો
છે, જેનાં કૉપીરાઈટનું રજીસ્ટર્ેશન સમાપ્ત થઈ ગયું છે, એવાં લેખ જ્યાં
ઓપન એક્સેસ નથી અને એ લેખો જેનાં લેખકોએ કૉપીરાઈટ પોતાની
પાસે રાખ્યાં છે.
Replying to @carlmalamud ,બપોરે2.15વાગ્યે-6 જૂન 2017
8/ “પિબ્લક િરસોસર્” શીઘર્ એલેકઝાન્ડર્ાના પુસ્તકાલયોનો સંગર્હ ઉપલબ્ધ
કરાવશે અને પર્કાશકો તથા સરકાર સમક્ષ રજૂ કરશે.
Replying to @carlmalamud, 2.15PM-6 Jun 2017
9/ એલેકઝાન્ડર્ા એલ્બાક્યાને સાય-હબનું િનમર્ાણ કરીને અને જ્ઞાન સુધી
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પહોંચને સંભવ બનાવવા માટે િવસ્તૃત અને સાહસી યોગદાન આપ્યું છે.
આપણે બધાંએ એનું સમથર્ન કરવું જોઈએ.
Replying to @carlmalamud, 2.16PM- 6 Jun 2017
10/ બધાં પર્કારના જ્ઞાન સુધી સાવર્િતર્ક પહોંચ સંભવ બનાવવી, એ આપણી
પેઢીની અધૂરી સંભાવના છે. ઈન્ટરનેટ દ્વારા આ સ્વપ્ન વાસ્તવમાં પૂણર્ થઈ
શકે છે.

કોડ સ્વરાજકોડ સ્વરાજ

200



સી.ડબલ્યુ. એમ.જી, ખંડ85 (1946), ફર્ંિટસપીસ, નવી િદલ્હીની ભંગી કૉલોનીમાં
જવાહરલાલ નહેરુ સાથે.

સી.ડબલ્યુ. એમ.જી., ખંડ48 (1931-1932), પૃષ્ઠ 80, લંકશાયરમાં કાપડ ઉદ્યોગનાં
શર્િમકો સાથે.
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up


સી.ડબલ્યુ.એમ.જી., ખંડ 90 (1947-1948), ફર્ંિટસપીસ

202

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


ઈન્ટરનેટ આકર્ાઈવ પર ન્યૂલા કર્ીડ દ્વારા િનિમર્ત આરોન સ્વાટર્ઝની પર્િતમા.
બી.ઝેડ.પેટર્ૉફઠૂ દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.

આરોન ઈન્ટરનેટ પર અિભવ્યિક્તની સ્વતંતર્તા પર ભાષણ આપી રહ્યાં છે. ડેિનયલ
જે. િસરાદસ્કી દ્વારા લેવાયેલો ફોટો.
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https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
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પિરિશષ્ટ પિરિશષ્ટ : પારદિશર્તા ક્યારે ઉપયોગી થાય પારદિશર્તા ક્યારે ઉપયોગી થાય?
આરોન સ્વાટ્ઝર્ આરોન સ્વાટ્ઝર્ (Aaron  Swartz), જૂન જૂન,  2009.
‘પારદિશર્તા’ એક અિનિશ્ચત શબ્દ છે; આ શબ્દ ‘સુધારો ’ શબ્દ જેવો છે
,જે સાંભળવામાં સારો લાગે છે , પરંતુ વાસ્તવમાં એનો સંબંધ એવી
રાજનૈિતક વાત સાથે હોય છે, જેને કોઈ પર્ોત્સાહન આપવા ઈચ્છે છે.પણ
જેવી રીતે “સુધાર” શબ્દ ઉપયોગી છે કે નિહ (એ સુધાર પર િનભર્ર છે),
એ િવશે ચચર્ા કરવી , એ મૂખર્તા છે; એવી જ રીતે પારદિશર્તા િવશે
વાત કરીને સામાન્ય રીતે કોઈ ખાસ િનષ્કષર્ પર નિહ પહોંચી શકીએ.
સાવર્જિનક સુનાવણીથી માંડીને પોલીસ દ્વારા પૂછપરછની િવિડયો ટેપ
કરવાની જરૂરત; બધું જ પારદિશર્તા અંતગર્ત આવી શકે- આટલી િવશાળ
શર્ેણી િવશે વાત કરવી ,એ વધુ ઉપયોગી નથી થતું.
સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ તમને “સુધારો ” અથવા “પારદિશર્તા” શબ્દોનાં
અથર્ સમજાવવાનો પર્યત્ન કરે, તો તમારે સંશય કરવો જોઈએ. સામાન્ય
રીતે તમારે સંશય કરવો જોઈએ પણ િવશેષ રૂપમાં, પર્િતિકર્યાવાદી
રાજનૈિતક આંદોલનોને આવાં સરસ શબ્દોના આવરણમાં ઢાંકી લેવાનો દીઘર્
ઈિતહાસ છે. ઉદાહરણ તરીકે, વીસમી સદીના પર્ારંભમાં થયેલું ‘સારું શાસન’
( Good Government ) આંદોલન. આને પર્િતિષ્ઠત પર્મુખ ફાઉન્ડેશન્સ દ્વારા
િવત્તીય સહાયતા આપવામાં આવી હતી અને એવો દાવો કરવામાં આવ્યો
હતો કે આ વ્યવસ્થા ભર્ષ્ટાચાર અને રાજનૈિતક તંતર્ની બુરાઈઓને દૂર
કરશે, જે લોકશાહીમાં અડચણરૂપ છે. એને બદલે, આ સુધારાઓ જ
લોકશાહી માટે અડચણરૂપ બની ગયાં . વામપંથી ઉમેદવારો, જેઓ
િનવર્ાિચત થવાનાં હતાં, એમનાં િનવર્ાચનમાં અડચણરૂપ બની ગયાં.
ગૂ-ગૂ (Good Government) સુધારકોએ ઘણાં વષર્ો સુધી ચૂંટણીઓ સંચાિલત
કરી. એમણે શહેરી રાજનીિતને રાષ્ટર્ીય રાજનીિતથી અલગ કરવાનો દાવો
કયર્ો, પણ વાસ્તવમાં પર્ભાવ પડ્યો, મતદાતાઓની સંખ્યા પર ,જે ઓછી
થઈ ગઈ. એમણે રાજનેતાઓને વેતન આપવાનું બંધ કયર્ુ. આથી ભર્ષ્ટાચાર
ઓછો થવાની આશા હતી, પણ આનાથી કેવળ એટલું જ સુિનિશ્ચત થયું
કે માતર્ ધિનક લોકો જ ચૂંટણી જીતવા આગળ આવી શકશે. એમણે
ચૂંટણીઓમાં પક્ષ (party) ની ભૂિમકાને ખતમ કરી દીધી. કદાચ એવું
એટલા માટે કરવામાં આવ્યું કારણ કે શહેરી ચૂંટણીઓ સ્થાિનક મુદ્દાઓ
પર આધાિરત હતી, રાષ્ટર્ીય રાજનીિત પર નિહ. પણ એનો પર્ભાવ વ્યિક્ત
િવશેષના નામની શિક્ત વધારવા માટે અને મતદાતાઓ માટે થયો, જેમને
માટે એ સમજવું મુશ્કેલ બની ગયું કે કયો ઉમેદવાર એમની તરફેણમાં
છે. અને એમણે મેયરોના સ્થાને, અિનવર્ાિચત શહેરી પર્બંધકો િનયુક્ત
કયર્ા, એટલે અસરકારક બદલાવ લાવવા માટે ચૂંટણીમાં િવજય પણ
પયર્ાપ્ત નહોતો.1
આધુિનક પારદિશર્તા આંદોલન િનિશ્ચત જ પર્ાચીન ‘સારું શાસન’ ( good
government ) આંદોલનથી બહુ અલગ છે.પણ આ વાતથી એ સ્પષ્ટ થાય
છે કે આપણે િબન-લાભદાયી (non-profit) પર્િતષ્ઠાનોની મદદથી સતકર્ રહેવું
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જોઈએ. હું પારદિશર્તાના િવચારની એક ઉણપ તરફ ધ્યાન ખેંચવા માંગુ
છું અને એ દશર્ાવવા ઇચ્છું છું કે કઈ રીતે આ કામ બગાડી શકે છે.
આની શરૂઆત એવી વાતથી થાય છે, જેની સાથે અસંમત થવું મુશ્કેલ
હોય છે.

જનતાને દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાં જનતાને દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાં (sharing)
આધુિનક સમાજ નોકરશાહીનો સમાજ છે અને આધુિનક નોકરશાહી
કાગળ પર ચાલે છે : પતર્ો (memos), િરપોટર્, ફોમર્ અને ફાઈલોની
પર્ણાલી પર. જનતા માટે આ આંતિરક દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાનું કામ
વાસ્તવમાં સારું લાગે છે અને આ દસ્તાવેજોના પર્કાશનથી સારા પિરણામો
પણ પર્ાપ્ત થયાં છે. ભલે એ દસ્તાવેજો રાષ્ટર્ીય સુરક્ષા અિભલેખાગાર
(નેશનલ િસક્યુિરટી આકર્ાઈવ) નાં હોય, જે માિહતી સ્વાતંત્ર્ય અિધિનયમ
(Freedom of Information Act- FOIA) ને કારણે પર્કાિશત કરી શકાયાં
અને જેનાથી એ વાત જાણવા મળી છે.કે દશકોથી અમારી સરકાર આખી
દુિનયામાં અનેક ખોટાં કામ કરી રહી હતી. અથવા એ દસ્તાવેજો હોય
,જે કાલર્ મલામુદ અને એમની સ્કેિનંગને કારણે આપણને મળ્યાં હોય,
જેને લીધે વ્યાપક માતર્ામાં સરકારના ઉપયોગી દસ્તાવેજો, કાનૂનથી માંડીને
િફલ્મો સુધીના દસ્તાવેજો ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી બધાં લોકો માટે ઉપલબ્ધ
થઈ ગયાં છે.
મને એવી શંકા છે કે કેટલાંક લોકો પોતાની રાજનૈિતક પર્ાથિમકતાઓની
સૂચીમાં “વેબ પર સરકારી દસ્તાવેજોના પર્કાશન” ને ઉપર મૂકી શકે છે,
પણ આ બહુ જ સસ્તો પર્ોજેક્ટ છે( બધી સામગર્ીઓને સ્કેનરમાંથી પસાર
જ કરવાની છે) અને આમાં બહુ જોખમ પણ નથી. સૌથી વધુ િચંતાની
વાત છે-િનજતા (Privacy) ની- જેને બચાવવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવાયાં
છે. યુ.એસ.માં એફ.ઓ.આઈ.એ. અને િનજતા અિધિનયમ (Privacy Act)
આ િવશે સ્પષ્ટ િદશા-િનદેર્શ આપે છે કે લોકોની િનજતાની રક્ષા કરીને
દસ્તાવેજોના પર્કાશનને કેવી રીતે સુિનિશ્ચત કરી શકાય.
સરકારી દસ્તાવેજો ઑનલાઇન મૂકવા કરતાં કોપર્ોરેટ અને િબન-લાભદાયી
રેકોડર્ સાવર્જિનક રૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવવો, વધુ ઉપયોગી થશે. ઔપચાિરક
સરકારની બહાર પણ ઘણી રાજનૈિતક પર્વૃિતઓ થતી હોય છે અને
એટલે જ એ વતર્માન એફ.ઓ.આઈ.એ. કાનૂનોના કાયર્ક્ષેતર્ની બહાર હોય
છે. પણ એવી પર્વૃિતઓ પારદિશર્તા પર કામ કરનારાં કાયર્કતર્ાઓના
રેડારમાંથી સંપૂણર્ રીતે બહાર હોય છે; એને બદલે મોટાં િનગમો, જેમને
સરકાર પાસેથી અબજો ડૉલરનું અનુદાન પર્ાપ્ત થાય છે, પોતાના
દસ્તાવેજોને પૂણર્તઃ ગુપ્ત રાખે છે.

જનતા માટે ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાંજનતા માટે ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાં.
ઘણાંખરાં નીિત સંબંધી પર્શ્ન આપસનાં િહતોની પર્િતસ્પધર્ાની લડાઈ છે- કોઈ
ડર્ાઈવર એવી કાર ન ચલાવવા ઇચ્છે ,જે ટનર્ લેતી વખતે ઊંધી વળી
જાય અને એનો જીવ લઈ લે; પરંતુ કાર કંપનીઓ એવી કારો વેચતી
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રહે છે. જો તમે કાંગર્ેસના સભ્ય હો, તો ઉપરની બે વાતોમાંથી કોઈ
એકનું ચયન કરવું મુશ્કેલ છે. એક તરફ તમે એવાં લોકો દ્વારા
િનવર્ાિચત સભ્ય છો, જેમણે તમને મત આપ્યો છે. પરંતુ બીજી તરફ
િવશાળ િનગમ છે, જેણે તમારા બીજી વારના ચૂંટણી અિભયાન માટે ધનની
વ્યવસ્થા કરી છે. વાસ્તવમાં આવી િસ્થિતમાં તમે કોઈ એક પક્ષને બહુ
વધારે નારાજ ન કરી શકો.
એટલે, કાંગર્ેસ સમજૂતી કરાવાનો પર્યાસ કરે છે. આવી સમજૂતીનું
ઉદાહરણ છે,ટર્ાંસપોટેર્શન િરકૉલ એન્હાસમેન્ટ, એકાઉન્ટિબિલટી એન્ડ
ડૉક્યુમેંટેશન ( ટી.આર.ઈ.એ.ડી.) અિધિનયમ. સુરિક્ષત કારોની માંગને બદલે
કાંગર્ેસ કાર કંપનીઓ પાસેથી એ અપેક્ષા કરે છે કે એમની કાર કઈ
િસ્થિતમાં ઊંધી વળી જવાની સંભાવના છે, એનો િરપોટર્ આપે. અને આ
છે પારદિશર્તાની ફરી જીત.
અથવા, હજુ એક પર્િસદ્ધ ઉદાહરણ છે : વૉટરગેટ કાંડ પછી, લોકો એ
વાતથી બહુ િખન્ન હતાં કે રાજનેતાઓને મોટાં કોપર્ોરેટ્સ પાસેથી લાખો
ડૉલર મળે છે. પણ બીજી તરફ ,કોપર્ોરેટ્સ રાજનેતાઓને ધન ઉપલબ્ધ
કરાવવા માટે બહુ તત્પર રહેતાં હોય છે. એટલે આ પર્થા બંધ કરવાને
બદલે કાંગર્ેસે માતર્ એ માંગ કરી કે રાજનેતા એવાં બધાં લોકો પર
ધ્યાન રાખે, જેઓ એમને ધન ઉપલબ્ધ કરાવે છે અને એનો એક
િરપોટર્ સાવર્જિનક િનરીક્ષણ માટે રજૂ કરે.
મને આવી પર્થાઓ બહુ જ હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. જ્યારે તમે એક
િનયામક (regulatory) એજન્સી બનાવો, તો તમે એવા લોકોનો સમૂહ
બનાવો છો, જેનું કામ અમુક સમસ્યાઓને ઉકેલવાનું છે. એમને એ
લોકોની તપાસ કરવાનો અિધકાર આપવામાં આવે છે, જે કાનૂનનો ભંગ
કરી રહ્યાં હોય અને એમને એવી સત્તા આપવામાં આવે છે, જે એવાં
લોકોને દંિડત કરી શકે. બીજી તરફ, પારદિશર્તા એવાં કાયર્ો સરકાર
પાસેથી લઇને સામાન્ય નાગિરકને સોંપી દે છે, જેની પાસે આવાં પર્શ્નોને
ચકાસવા માટે ન તો સમય છે કે ન તો ક્ષમતા છે. એના દ્વારા આ
િવશે કોઈ પગલાં લેવાં, એ તો બહુ દૂરની વાત છે. આ તમાશો છે :
કાંગર્ેસ માટે એક સરળ રસ્તો, જેનાથી એવું લાગે કે કાંગર્ેસે આ
મહત્વપૂણર્ મુદ્દા િવશે કોઈ કામ કયર્ુ છે, પણ વાસ્તવમાં કોપર્ોરેટ્સ
પર્ાયોજકો(Sponsors ) ને કોઈ જોખમમાં નાખ્યા વગર આ કયર્ુ હોય છે.

જનતા માટે ડેટાબેઝની િવવેચના જનતા માટે ડેટાબેઝની િવવેચના .
આ િસ્થિતમાં જ ટેકનોલોજીસ્ટ પર્વેશ કરે છે. એઓ સાંભળે છે, “અમુક
ચીજો લોકો માટે સમજવી મુશ્કેલ છે.” અને એઓ કહે છે, “અમે
જાણીએ છીએ કે આને કેવી રીતે ઠીક કરવી.” પછી એઓ ડેટાબેઝની
એક કૉપી ડાઉનલૉડ કરે છે અને સામાન્ય જનતા માટે એને ઈન્ટરનેટ
પર મૂકે છે- એનાં સારાંશ આંકડાઓ તૈયાર કરીને, એની આસપાસ સુંદર
િચતર્ો મૂકીને અને એમાં કોઈ ખાસ સચર્ અને િવજુઅલાઇજેશનની
િવશેષતા સાથે. હવે જે નાગિરકો પૂછપરછ કરવા ઈચ્છે, તેઓ ઈન્ટરનેટ
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પર જઈને એ વાત જાણી શકે છે કે એમના રાજનેતાઓને િવત્તીય
સહાયતા કોણ આપી રહ્યું છે, અને એમની કાર કેટલી ખતરનાક છે.
િવશેષજ્ઞો આ પસંદ કરે છે. હાલમાં િનયમનમુિક્ત (deregulation ) અને
સરકાર િવરોધી ભાવનાથી ઓતપર્ોત લોકો સરકાર પર્ત્યે શંકાશીલ છે.
એમનું કહેવું છે ,”અમે િનયામકો (regulators ) પર િવશ્વાસ ન કરી
શકીએ. અમારે પોતે આ આંકડાઓની િવવેચના કરવી પડશે.” એવું લાગે
છે કે ટેકનોલોજી કોઈ યોગ્ય ઉકેલ લાવશે. તમારે ફક્ત બધું
ઑનલાઇન કરવાનું છે- લોકો કોઈના પર પણ િવશ્વાસ કયર્ા િવના ડેટાનું
િનરીક્ષણ તો કરી જ શકે છે.
માતર્ એક સમસ્યા છે : જો તમે િનયામકો પર િવશ્વાસ ન કરી શકો,
તો તમે ડેટા પર િવશ્વાસ કરવાનો િવચાર કેવી રીતે કરી શકો?
ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાની સમસ્યા એ નથી કે એને વાંચવો મુશ્કેલ
છે;બલ્કે એ છે કે એની યોગ્ય રીતે િવવેચના નથી થઈ શકતી અને
એને અમલમાં પણ નથી મૂકી શકાતો ; આમાં વેબસાઈટ તરફથી પણ
કોઈ મદદ નથી મળતી. પારદશર્ી ડેટાબેઝમાં આપેલી મોટા ભાગની વાતો
ખોટી હોય છે કારણ કે આની સત્યતાની કસોટી કરવા માટે કોઈ નથી
હોતું. કયારેક એકદમ ખોટી હોય છે ; જેમ કે કેટલાંક કારખાનાઓ
“કાયર્સ્થળમાં થતી ઈજાઓ” સંબંધી બે રજીસ્ટર રાખે છે; એક સાચું,
જેમાં દરેક ઈજા નોંધવામાં આવે છે. અને બીજું , સરકારને બતાવવા
માટે, જેમાં કુલ ઈજાઓમાંથી માતર્ 10% ઈજા જ નોંધવામાં આવે છે.
આ વધુ ચાલાકીથી દશર્ાવવામાં આવે છે : અમુક ફોમર્ ખોટી રીતે ભયર્ા
હોય અથવા ટાઈિપંગની ભૂલો હોય, અથવા અમુક ડેટા એવી રીતે બદલી
નાખવામાં આવે, જેથી એ ફોમર્માં દશર્ાવી ન શકાય. આ ડેટાબેઝને વાંચવા
માટે સરળ બનાવવાનું પિરણામ એ આવે છે કે માતર્ ખોટી વાતોને વાંચવી
સરળ બને છે.
તર્ણ ઉદાહરણ :

• કાંગર્ેસનું કામકાજ જનતા જોઈ શકે છે, પણ જો તમે સંસદની
મુલાકાત લો (અથવા , આ પારદશર્ી સાઈટ્સમાંથી કો એક સાઈટ
જુઓ છો ) તો તમે જોશો કે એઓ પોતાનો બધો સમય િવતાવે
છે, પોસ્ટ ઑિફસને નામો આપવામાં . બધાં વાસ્તિવક કામ
કટોકટીની જોગવાઈઓ હેઠળ પાસ કરવામાં આવે છે અને કોઈ
સાધારણ િબલોનાં ઉપ-ભાગોમાં છુપાયેલાં રહે છે. (બેંકોને બેઈલ
આઉટ, એટલે કે બચાવવાનું કામ, પૉલ વેલસ્ટોન માનિસક
સ્વાસ્થ્ય અિધિનયમ અંતગર્ત રાખવામાં આવ્યું છે.) મૈટ ટેબ્બી(Matt
Taibbi) નું પુસ્તક ‘ધ ગર્ેટ િડરેંજમેંટ’ (Spiegel &Grau) આ
વાતને દશર્ાવે છે.

• આમાંની ઘણી સાઈટ્સ તમને એ કહેશે કે તમારા િનવર્ાિચત
સરકારી પર્િતિનિધ કોણ છે, પણ તમારા િનવર્ાિચત સરકારી
પર્િતિનિધઓની વાસ્તવમાં શું અસર પડે છે? 40 વષર્ો સુધી,
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ન્યૂયોકર્ના લોકો િવચારતાં હતાં કે એમનાં િનવર્ાિચત સરકારી
પર્િતિનિધ એમના પર શાસન કરે છે-એમની નગર પિરષદ,એમના
મેયર, એમના ગવનર્ર. પણ રૉબટર્ કૈરોએ જેમ ‘ધ પાવર
બર્ોકર’(Vintage)માં જણાવ્યું છે, એ બધાં જ ખોટાં હતાં. ન્યૂયોકર્માં
સત્તા કેવળ એવી વ્યિક્ત દ્વારા િનયંિતર્ત હતી, જે દરેક ચૂંટણીમાં
અસફળ રહેતી, એવી વ્યિક્ત, જેના િવશે કોઈને પણ જાણ
નહોતી કે એ બધું િનયંિતર્ત કરે છે અને એ વ્યિક્ત હતી,
પાક્સર્ કિમશ્નર રૉબટર્ મોઝેઝ.

• ઈન્ટરનેટ પર ઘણી સાઈટ્સ તમને એ કહેશે કે તમારા
પર્િતિનિધને કોની પાસેથી પૈસા મળે છે, પરંતુ જાહેર કરવામાં
આવેલો (disclosed) ફાળો (contributions) તો એમને મળેલા ફાળાનો
એક નાનો એવો િહસ્સો જ હોય છે. કેન િસલ્વરસ્ટીને જેમ
હાપર્ર પર્કાશકને લખેલાં પોતાના લેખોની શર્ૃંખલામાં (એમાંનાં
કેટલાંક લેખો એમના પુસ્તક “ Turkmeniscam” [રેન્ડમ હાઉસ
દ્વારા પર્કાિશત] માં સામેલ છે.) ઉલ્લેખ કયર્ો છે કે કાંગર્ેસના
સભ્ય હોવાથી આવાં લોકોને અનેક રીતે સુિવધાઓ (perks) અને
રોકડ મળે છે પણ એ વાત છુપાવવામાં આવે છે કે એ મળ્યાં
કઈ રીતે.

પારદિશર્તાનાં પર્શંસકો આ શબ્દની આસપાસ ચક્કર લગાવતાં રહે છે. એઓ
કહે છે, “ઠીક છે, પણ અમુક ડેટા તો સાચો હશે. જો સાચો ન પણ
હોય, તો શું આપણે એ ન શીખી શકીએ કે લોકો જૂઠું કેવી રીતે
બોલે છે?” કદાચ આ સાચું છે, જો કે આ બાબતમાં કોઈ સારાં
ઉદાહરણ મળવાં મુશ્કેલ છે. ( વાસ્તવમાં એવા પારદશર્ી કામના કોઈ સારા
ઉદાહરણનો િવચાર કરવો મુશ્કેલ છે, જેમાં કંઈ પર્માિણત થતું હોય,
પારદિશર્તા અિધક થવા િસવાય ). પરંતુ દરેક ચીજની પોતાની એક િકંમત
હોય છે.
િવશ્વમાં પારદશર્ી પર્ોજેક્ટ માટે લાખો ડૉલર ખચર્ કરવામાં આવે છે. આ
ધન આકાશમાંથી નથી આવતું. પર્શ્ન એ નથી કે િબલકુલ પારદિશર્તા ન
હોવા કરતાં થોડી પારદિશર્તા હોવી, એ બહેતર છે; બલ્કે એ છે કે શું
આ સંસાધનો ખચર્ કરવા માટે પારદિશર્તા જ સૌથી વધુ ઉપયોગી છે. જો
આ સંસાધનોનો ઉપયોગ અન્યતર્ કરવામાં આવે તો શું એનો પર્ભાવ
અપેક્ષાકૃત બહેતર નિહ હોય?
મને આમ જ લાગે છે. આ બધું જ ધન સીધો જવાબ મેળવવા માટેના
લક્ષ્ય પર ખચર્ કરવામાં આવ્યું, નિહ કે માતર્ કંઈક કામ કરવા માટે.
અમલ કરવાની સત્તાના અભાવમાં િવશ્વના ઘણાંખરાં પઠનીય ડેટાબેઝોથી
કોઈ વધુ પર્ભાવ નિહ પડે- ભલે એ પૂણર્તઃ સાચાં હોય. એટલે લોકો
ઑનલાઇન જઈને જુએ છે કે બધી કારો ખતરનાક છે અને બધાં
રાજનેતા ભર્ષ્ટ છે. આ જાણ્યા પછી એ લોકો શું કરી શકે?
િનિશ્ચત એ લોકો નાનાં બદલાવ લાવી શકે છે- આ રાજનેતાઓને પેલાં
કરતાં થોડી ઓછી તેલ- ધનરાિશ મળે છે, એટલે હું એને મારો મત

પિરિશષ્ટ પિરિશષ્ટ : પારદિશર્તા ક્યારે ઉપયોગી થાય પારદિશર્તા ક્યારે ઉપયોગી થાય?

209



આપીશ ( બીજી તરફ, કદાચ એવું બની શકે કે એ વધુ સારી રીતે
જૂઠું બોલતી હોય અને તેલ-ધનરાિશ કોઈ અન્ય PAC અથવા
પર્િતષ્ઠાનો(foundations) અથવા અન્ય પર્ચારકો (lobbyists ) ના માધ્યમથી
લેતી હોય.) -પણ, સરકારની જેમ એ કોઈ મોટા મુદ્દાને ઉકેલી નિહ
શકે; વેબસાઈટ વાંચનારાં થોડાંક લોકો કાર કંપનીને બાધ્ય ન કરી શકે
કે એ સુરિક્ષત કાર બનાવે. તમે અસલી સમસ્યા ઉકેલવા માટે કંઈ નથી
કરી શક્યાં; તમે એને વધુ િનરાશાજનક બનાવી દીધી છે: બધાં રાજનેતા
ભર્ષ્ટ છે, બધી કારો ખતરનાક છે. તમે શું કરી શકો?

એક િવકલ્પએક િવકલ્પ
િવટંબણા એ છે કે ઈન્ટરનેટ કંઈક એવું પણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જેમાં
તમે કંઈક કરી શકો છો. ઈન્ટરનેટે લોકોનો સમૂહ બનાવીને, બધાં સાથે
મળીને કોઈ પણ સામાન્ય કામ કરવાનું અગાઉ કરતાં ઘણું આસાન
બનાવી દીધું છે. અને એના માધ્યમથી -- વેબસાઈટ પર મૂકેલાં ડેટાના
િવશ્લેષણથી નિહ -- વાસ્તિવક રાજનૈિતક પર્ગિત થઈ શકે છે.
હજી સુધી અમે નાનાં પગલાં જોયાં છે કે – લોકો ઈન્ટરનેટ પર જે
કંઈ જુએ એને રાજનીિતમાં લાગૂ કરવાની કોિશશ કરે છે. જો
વીિકપીિડયા સારું કામ કરે, તો તમે રાજનૈિતક વીિકપીિડયા બનાવી દો છો.
બધાં લોકો સોિશયલ નેટવકર્ને પસંદ કરે છે એટલે તમે રાજનૈિતક
સોિશયલ નેટવકર્ બનાવો છો. પણ આ બધાં ઉપકરણ પોતાના મૂળ
સેિટંગ્સમાં કામ કરે છે કારણ કે એમાં એ એક િવિશષ્ટ સમસ્યાનો
ઉકેલ લાવવાની કોિશશ કરે છે, એટલે નિહ કે એ કોઈ જાદુની છડી
છે. રાજનીિતમાં પર્ગિત કરવા માટે આપણે એ િવચારવું જરૂરી છે કે
એની સમસ્યાઓનો ઉકેલ કઈ રીતે લાવી શકાય , નિહ કે એવી
ટેકિનકોની નકલ કરીને , જે અન્ય ક્ષેતર્ોમાં સફળ થઈ છે.
ડેટા િવશ્લેષણ આનો એક િહસ્સો થઈ શકે છે, પણ આ એક મોટી
તસવીરનો િહસ્સો છે. લોકોના એવા સમૂહની કલ્પના કરો, જે કોઈ ખાસ
મુદ્દા પર સાથે મળીને કામ કરે છે, એવો મુદ્દો, જેની એઓ પરવા કરે
છે; જેમ કે ખાદ્ય સુરક્ષાનો મુદ્દો. તમારી પાસે એવાં ટેકનોલૉજીસ્ટ હોય
શકે, જે સુરક્ષાત્મક રેકોડર્ો પર નજર રાખે; સંવાદદાતાઓ જે ફોન કોલ્સ
કરે ,ઈમારતોમાં ઘુસણખોરી કરે; એવા વકીલો હોય શકે જે દસ્તાવેજો
સંબંધી સમ્મન મોકલે અને કેસ દાખલ કરે; એવાં રાજનૈિતક આયોજક
હોય શકે, જે પર્ોજેક્ટનું સમથર્ન કરતાં હોય અને સ્વયંસેવકોને
સંયોજીત કરતાં હોય; કાંગર્ેસનાં એવાં સભ્યો હોઈ શકે, જે તમારા
મુદ્દાઓ પર સુનાવણી માટે દબાણ કરતાં હોય અને તમારી સમસ્યાઓને
ઉકેલવા માટે કાનૂન પાસ કરતાં હોય અને સ્વાભાિવક રીતે જ, એવાં
બ્લોગર અને લેખક હોઈ શકે છે ,જે તમારી કહાણીને જેમ જેમ એ
િવકિસત થતી જાય, એમ કહેતાં જાય .
કલ્પના કરો: એક તપાસ દળ, જે એક મુદ્દા પર કાયર્વાહી કરી રહ્યું
છે, સચ્ચાઈની ખોજ કરી રહ્યું છે,અને સુધારા પર ભાર આપી રહ્યું છે.
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સ્વાભાિવકપણે જ એ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે પણ સાથે સાથે
રાજનીિત અને કાનૂનનો ઉપયોગ પણ કરે છે. સૌથી સારું એ કે
પારદિશર્તા કાનૂન તમને એક વધુ ડેટાબેઝ જોવાની સગવડ આપે છે. પણ
કોઈ કેસ (અથવા કાંગર્ેસનલ તપાસ) ? તમને બધાં ડેટાબેઝ જોવાં માટે
અને એની પાછળનાં સોસર્ રેકોડર્ને પણ જોવાનો અિધકાર મળે છે અને
ત્યાર બાદ શપથ લઇ ચૂકેલાં લોકોને પૂછપરછ કરવાનો અિધકાર પણ
મળે છે. તમને તમારી જરૂરત અનુસાર પૂછવાનો અિધકાર મળે છે; નિહ
કે જે ભિવષ્યમાં તમારી જરૂરતનું પૂવર્ાનુમાન કરવાની કોિશશ હોય.
અહીં ડેટા િવશ્લેષણ સાચે જ ઉપયોગી થઈ શકે. ગમે તે સફર્રને વેબ
પર િનિશ્ચત ઉત્તર આપવા માટે નિહ પણ એનો ઉપયોગ િવસંગિતઓ અને
પૈટનર્ ઓળખવા માટે અને એવાં પર્શ્નોનો ઉત્તર શોધવા માટે જેની તપાસ
બીજાં લોકો કરી રહ્યાં હોય. એનો ઉપયોગ કોઈ ઉત્પાદન બનાવવા માટે
નિહ થાય બલ્કે આ કોઈ શોધની પર્િકર્યામાં ભાગ લેવા માટે ઉપયોગી
થશે.
પરંતુ આ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આ તપાસણી -દળનાં સભ્ય અન્ય
લોકોની સાથે મળીને કામ કરે છે. એ લોકો પોતાનું લક્ષ્ય પર્ાપ્ત કરવા
માટે બધું જ કરશે, માતર્ એ શરતે કે એ “ટેકનોલોજી”, “પતર્કાિરતા”
અને “રાજનીિત “ની શર્ેણીઓમાં વહેંચાયેલાં ન હોય.
હાલ તો ટેકનોલોજીસ્ટ એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે એઓ કોઈ પણ
મુદ્દે ડેટાને શોધવા માટે િનષ્પક્ષ મંચનું િનમર્ાણ કરી રહ્યાં છે. પતર્કાર એ
વાત પર ભાર મૂકે છે કે એઓ તથ્યોને તટસ્થ રૂપે જુએ છે.અને
રાજનીિતથી સંબંિધત લોકો એમ િવચારે છે કે એમને ઉત્તર પહેલાંથી જ
ખબર છે અને પર્શ્નોની વધુ તપાસ જરૂરી નથી. આ બધાં પોતપોતાની
સીમાઓ સુધી સીિમત છે અને એઓ િવસ્તૃત પિરદૃશ્ય નથી જોઈ શકતાં.
હું ચોક્કસ જોઈ શકતો હતો. હું આ મુદ્દાઓ િવશે બહુ ગંભીર છું – હું
ભર્ષ્ટ રાજનેતા નથી ઈચ્છતો; હું નથી ઈચ્છતો કે કારો લોકોનું જીવન
છીનવી લે- અને ટેકનોલોજીસ્ટ તરીકે મને એનો ઉકેલ લાવવાનું ગમશે.
એટલે જ હું પારદિશર્તાની માંગના પર્વાહમાં તણાઈ ગયો. હું એ ચીજો
કરવા લાગ્યો, જે હું બહુ સારી રીતે કરી શકતો હતો- કોડ લખવાં,
ડેટાબેઝની તપાસણી કરવી- અને મને લાગ્યું કે આનાથી હું દુિનયાને
બદલી શકું છું.
પરંતુ આ કંઈ ખાસ કામ નથી આવતું. ડેટાબેઝને ઑનલાઈન મૂકવાથી
સમસ્યાનો ઉકેલ નિહ આવે કેમ કે પારદિશર્તા શબ્દ સાંભળવામાં જેટલો
સારો લાગે છે એટલો વાસ્તવમાં નથી. પણ આ સ્વયંને ભર્મમાં નાખવા
માટે સારું હતું. મારે માતર્ એટલું જ કરવાનું હતું કે ચીજોને ઑનલાઇન
મૂકી દેવાની અને પછી કોઈ ક્યાંકથી એનો ઉપયોગ શોધી કાઢશે. આખરે
ટેકનોલોજીસ્ટ પણ આમ જ કામ કરે છે, બરાબર? વલ્ડર્ વાઇડ વેબને
સમાચારો પર્કાિશત કરવા માટે નથી િડઝાઈન કરવામાં આવી- બલ્કે એ
િનષ્પક્ષ પ્લેટફોમર્ના રૂપમાં િડઝાઈન કરવામાં આવી છે ,જે વૈજ્ઞાિનકથી
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માંડીને અશ્લીલ સાિહત્ય સુધી બધાં પર્કારના પર્કાશન માટે સહાયક બની
શકે.
રાજનીિત આ રીતે કામ નથી કરતી. એક સમય હતો જ્યારે “ન્યૂયોકર્
ટાઈમ્સ “ ના પહેલા પાના પર કોઈ સમસ્યાના સમાચાર આવે તો એ
વાતની ગેરંટી રહતી કે એ સમસ્યા સમાપ્ત થઈ જશે, પણ હવે એ
વાત જૂની થઈ ગઈ છે. કોઈ મામલો ધ્યાનમાં આવે, એની તપાસ થાય,
એનો િરપોટર્ આવે,અને પછી એને સુધારવાની પર્િકર્યા હવે સંપૂણર્પણે ખંિડત
થઈ ચૂકી છે. ટેકનોલોજીસ્ટ પતર્કારો પર ભરોસો ન રાખી શકે કે એઓ
એમની સામગર્ીઓનો ઉપયોગ કરશે ; પતર્કારોને રાજનૈિતક કાયર્કતર્ા પર
ભરોસો નથી રહ્યો કે એમના દ્વારા પર્ગટ કરવામાં આવેલી સમસ્યાઓનું
એઓ િનરાકરણ કરી શકશે. જો દરેક વ્યિક્ત અલગઅલગ િદશામાં કામ
કરતી હોય, તો હજારો લોકો પણ પિરવતર્ન નિહ લાવી શકે. પિરવતર્ન
લાવવા લોકોએ એક સવર્સામાન્ય ઉદ્દેશ્ય માટે સાથે મળીને કામ કરવાની
આવશ્યકતા છે. ટેકનોલોજીસ્ટ માટે સ્વયં આમ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે.
પરંતુ જો ટેકનોલોજીસ્ટ આને પોતાના એક લક્ષ્ય તરીકે અપનાવે, તો
આ સમસ્યાના િનરાકરણ માટે પોતાની પૂણર્ પર્િતભા અને કૌશલ્યનો
ઉપયોગ કરી શકે. એઓ પોતાની સફળતા, એ લોકોની સંખ્યાથી આંકી
શકે, જેમના જીવનમાં આ પિરવતર્નથી સુધાર થયો હોય; એ લોકોની
સંખ્યાથી નિહ, જે એમની વેબસાઇટ જુએ છે.એઓ શીખી શકે છે કે
વાસ્તવમાં કઈ ટેકનોલોજી પિરવતર્ન લાવી રહી છે અને કઈ માતર્ તુિષ્ટ
પર્દાન કરે છે. પછી એઓ એને ઈટરેટ (iterate) કરી શકે છે, એમાં વધુ
સુધાર કરી શકે છે અને વ્યાપક સ્તર પર કરી શકે છે.
પારદિશર્તા એક શિક્તશાળી ચીજ હોઈ શકે છે પણ આ કોઈ એક
પૃથક કાયર્ ન હોઈ શકે. એટલે એમ કહેવાનું બંધ કરીએ કે અમારું
કામ માતર્ ત્યાંથી ડેટા કાઢવાનું છે અને એ ડેટાનો ઉપયોગ કઈ રીતે
કરવો, એ બીજાં લોકોનું કામ છે. ચાલો, આપણે નક્કી કરીએ કે
આપણું કામ છે, દુિનયામાં સારા કામ માટે લડવું. હું ઇચ્છું છું કે આ
બધાં અદ્ભુત સંસાધનો વડે આ કાયર્ કરવામાં આવે.
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‘કોડ સ્વરાજ’ આધુિનક સમયના નાગિરક પર્િતકાર આંદોલનની કહાણી છે,
જે મહાત્મા ગાંધી અને એમના સત્યાગર્હ આંદોલનમાંથી પર્ેરણા ગર્હણ કરે
છે, જે આંદોલને આપણી સરકાર અને એના નાગિરકો વચ્ચે પારસ્પિરક
વ્યવહારની પદ્ધિત બદલી નાખી. મલામુદ અને િપતર્ોડા જ્ઞાનની સાવર્િતર્ક
પહોંચ, માિહતીનું લોકશાહીકરણ અને સંસ્થાનવાદ-મુક્ત જ્ઞાનની ખોજમાં
ગાંધીવાદી મૂલ્યોને આધુિનક સમયમાં લાગૂ કરે છે અને ભારત તથા સંપૂણર્
િવશ્વમાં પિરવતર્ન લાવવા માટે એક અિનવાયર્ એજન્ડા પર્સ્તુત કરે છે.

ડૉ. સામ િપતર્ોડા ભારતનાં બે ભૂતપૂવર્ વડાપર્ધાનો, શર્ી. રાજીવ ગાંધી અને શર્ી.
મનમોહન િસંહના સલાહકાર રહી ચૂક્યા છે અને એમને કેિબનેટ પર્ધાનનો
દરજ્જો પર્ાપ્ત હતો. 1980 ના દશકમાં ભારતની દૂરસંચાર કર્ાંિતના નેતૃત્વનો
શર્ેય વ્યાપક રીતે એમને મળે છે. સામ 20 માનદ પી.એચ.ડી. િડગર્ીઓ અને
લગભગ 100 િવશ્વવ્યાપી પેટન્ટ્સ ધરાવે છે અને 1960 માં પર્થમ િડિજટલ
પીબીએક્સ (PBX) ના િનમર્ાણમાં એમણે સહાયતા કરી હતી. એઓ એવાં
આન્ટર્પર્ેનર પણ છે, જેમણે યુ.એસ.માં કર્મશઃ ઘણી ટેકનોલોજી કંપનીઓની
સ્થાપના કરી છે.

કાલર્ મલામુદે ઈન્ટરનેટ પર પહેલું રેિડયો સ્ટેશન શરૂ કયર્ુ હતું અને
એમને આધુિનક યુ.એસ.ઓપન ગવમેર્ન્ટ આંદોલનના અગર્ણી માનવામાં આવે
છે. કાલર્ Public.Resource.Org, નામની િબનલાભદાયી સંસ્થાનું સંચાલન કરે
છે.આ સંસ્થા દ્વારા સરકારી માિહતીનાં લાખો પૃષ્ઠો િનઃશુલ્ક અને અિનયંિતર્ત
ઉપયોગ માટે ઑનલાઇન મૂકવામાં આવ્યાં છે, જેમાં બધાં 19,000 ભારતીય
માનકોનો સમાવેશ છે. આ અગાઉ એમણે આઠ પુસ્તકો લખ્યાં છે.

કોઈ અિધકાર સુરિક્ષત નથી.

પર્કાશક
PUBLIC.RESOURCE.ORG
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